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^|ak wic przy Boskiej pomocy idzie tom driii>i

Rycerstwa polskiego wiek('»\v rednich do rk ]j(»l)tili-

wych czyteliiik()w.

Czy to ju tom ostatni? Moe, a moe nie. Waci-
wie przydayby si bardzo jeszcze clioby tomy dwa.

Ale slcoatane zdrowie, jals:iem rozporzdzam, nie do-

zwala mi czyni przyrzecze , dórych spenienie nie

w mojem spoczywa rvu, lecz w rku Opatrznoci. Jeli

wic Bóg da ycia i zdrowia, nie bd od tego, aby si

nie zabra jeszcze do dwócli tomów. Tom trzeci podzie-

lony bdzie na dwie czci : pierwszacz obejmie rjcer-

stwo polskie piciu dalszycli pokole , mianowicie trzy-

nastego, czternastego, ])itnastego, szesnastego i siedmna-

stego i redagowan bdzie w ten sposób, jalv niniejszy

tom II -gi, to jest osobami. Druga cz natomiast

obejmie szlacht czterecli ostatnici pokole , to jest

omnastego, dziewitnastego, dwudziestego i dwudzie-

stego pierwszego, a niead tej czci nastpi rodami

szczepowemi i rodami poljocznemi, aby wszystlcie rody,

Ictóre midzy sob zwizlvanii krwi s poczone i od

jednego pradynasty si wywodz, ugrupoway si obo]v

siebie razem. Czwarty wreszcie tom przedstawia b-
dzie lvodevS dyplomatyczny lieraldyczny, to jest obejmie

wszystliie dolannenta i zapislvi heraldyczne razem.



Do trzeciego tomu pragniemy nadto doczy ta-

bele urzdników redniowiecznych
,
gdy takie tabele

s tym wanie niezbdnym aparatem , za pomoc któ-

rego mona najatwiej spoytkowa history rodów szla-

clieckicli dla liistoryi naszej ojczyzny.

One wscazuj, które rody i kiedy piastoway wy-

sokie urzdy i wywieray wpyw na tok wypadków we-

wntrznycli, a take i zewntrznycli.

Pragnlibymy take do tomu trzeciego doczy
jalde mapy, clioby niezbyt szczegóowe, aby clio naj-

og(jliiiejsze da wyobraenie o terytor^^alnem rozsiedle-

niu rodów szlacliecl<;icli. Lecz czy nam si ten zamiar,

wymagajcy pracy nad nasze siy i mono, uda, prze-

sdza z góry nie moemy.
Dla tomu niniejszego prosimy bardzo o pobaanie

w jali najszerszej mierze.

Jestemy przelvonani, e takowy nastroszony jest

mnóstwem usterel^ i bdów. Przyczyny le jak na

doni. Co krok zniewoleni bylimy zawadza o etymo-

logi
, na ]vt()rej si nic zgoa nit^ rozumiemy, w tym

wic dziale moglimy popeni bdów tyle, ile ziarek

piasku w morzu. Drugie ródo inyei ley w tem, i
waciwie niniejsz prac nasz amiemy dopiero pierw-

sze lody i e adnego do ta\;owej przygotowanego ma-

teryau nauls:owego ojn-acowanego nie znalelimy. Có
wic dziwnego, e ograniczeni do wasnycli si, uczy-

limy si dowiadczeniem, zbieranem dopiero podczas

pisania dziea niniejszego. Naturalnem tego nastp-

stwem byo, emy musieli co cliwila zdanie nasze zmie-

nia, ilelcro nas do tego wieo nabyte dowiadcze-

nie zniewalao.
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Spotka si wic nieraz askawy czytelnik z teni

zjawiskiem , e zdanie wypowiedziane w ksice wcze-

niej, zmienionem zostaje póniej i tak dalej.

Jako jedyn moj obron powaam si przytoczy,

e praca niniejsza nie roci sobie bynajmniej pretensyi

uchodzenia za dzieo umiejtnie opracowane i wyls:o-

czone, ale jedynie za szkic pobieny do dziea, które

dopiero z biegiem czasu, gdy naukowe opracowania

pojedynczych kwestyj przeprowadzone i wszelkie mo-

gce suy do dyspozycyi materyay naukowe zebrane

bd, bdzie mogo by wykoczonem.

Nateraz pobaliwo niecJi bdzie nagrod za pod-

jt prac.

Krak()w, w grudniu 1896.

Autor.





§ 1. Pradynastowie szlachty polskiej wieków rednich.

Szlachectwo polskie wiek(hv rednich nie z mo-
narszego wypywa nadania, lecz polega gównie na
pochodzeniu po krwi ze szlachetnych przodk()w i szla-

chetnego praojca, czyli innemi sowy, e szlachcic ])()1-

ski wieków rednich nie dla tego by szlaclicicem, iby
jego przodlvOwi przez lvt(')rego z monarcli()w polskicii

szlachectwo byo nadane, jalcto mylnie mniemaj nasi

lieraldycy, Lelewela niewylczajc, lecz dla tego, i
jn jego rodzice, dziadowie i pradziadowie byli szla-

clietnego pocliodzenia, za praojciec jego rodu by czon-

kiem dynastyi Icsicej panujcej.

Godno ksica w Polsce wieków rednicli ma
tak, jak i u innycli Sowian') zacliodnich, pierwotnie

charakter wojewodziski, to jest, e gównem a raczej

jedynem powoaniem lvsicia nie jest zarzd pastwem,
kt(jry zoony by w rku wiec('>w ludowych, ale tylko

') Uywam nazwy „Sowian" a nie „Sawian", gdy mniemam,

i takowa jest poprawniejsza. Jakkolwiek bowiem wród imion dy-

nastycznych ta oTupa jest najliczniejsz, w której ródloslów „Saw"

przychodzi, jak Bolesaw, Wadysaw, Mieczysaw i t. p. z czegol)y

snadno przypuszcza mona, e tene sam ródloslów suy take

<lo wytworzenia nazwiska „Sawian", to jednak mniemam, e w na-

zwisku „Sowian'- trzeba szuka przeciwstawienia do nazwiska „Niem-

ców" i tak jak „Niemiec" oznacza czowieka nie mówicego jzykiem

zrozumiaym czyli niemow lub niemca, tak Sowianin oznacza czo-

wieka mówicego jzykiem zrozumiaym czyli sowami, i ztd nazwa

„Sowianin" jalc mniemam, pochodzi.

T.ll.
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naczelne dowiklztwo podczas wyprawy wojennej czyli

województwo.

e za dziedziczno' ksicego tronn opieraa si
tak n nas jak i n innycli Sowian zacliodnici na za-

sadzie senioratu, to jest, i t.\lko najstarszy syn czyli

senior dziedziczki ])o ojcn godno wojewodzislc czyli

godno naczelnego wodza czyli ksicia-wojewody, czyli

stolec ksicy, to modsi bracia suc wojslvOwo pod

sztandarem naczelnym seniora jako jego towarzysze

(lacliy), otrzymywali albo osobne wyposaenie w zie-

niiacli, grodacl) Inb innych upacli, al))0 te pozo-

stawali na dworze monarchy, na jego koszcie i utrzy-

maniu, jakto w Polsce wedle kroniki Galla jeszcze za

czas(')W Chrobrego miao miejsce. Ci modsi dynastowie

to ])]'aojco\\ ie szlaclity polskiej, to jiierwszy jej za-

wizek.
Ale jeeli szlachta polska dynastycznego jest po-

chodzenia, to zachodzi pytanie, jkato dynastya ksi-

ca szlaclicie tej ]>ocztel<; sw(')j (hia. Odpowied na to:

oczywicie ta dynastya ksica , kt('»ra nad Polakanii

panowaa pierwsza, to jest zaraz \)o pojawieniu si
wadzy Icsico-wojewodziskiej u Sowian zaclioduio-

j)()u()cnycli.

Otó i)ier\\s/;i dynastya ksic, jaka si u So-
wian zachodnio-p('>nocnych w wiekacli rednich zjawia,

jest dynastya Drag<')w. Naj(h»wniejszym reprezentantem

tej dynastyi, o jalcim nam zrcnla Instoryczne wiadomo
podaj, jest Drag czyli Dragowit knU zapewne Obotry-

tów, chocia r<')da liistoryczne mieni go by krcUem

Wilców, co zdaje ci Ijy o tyle mylnem , ilee potom-

k()W Dragowita, a zwaszcza syna jego Dral^a nie

Wilc()w lecz 01)otryt('>w kr(')lem spotykamy. Ale nie

l)ya to jedyna panujca j)od()wczas u Sowian zacliod-

nio-p()nocnycli dynastya ksica, i owszem róda hi-

storyczne zgodnie pod r. 786 podaj, e oprócz Drago-

wita, króla rzekomo \yilc()W, stawili si przed Karolem
Wielkim talve królikowie i dynastowie innvcli Sowian.



Czy ])rzez tycli ki'()lik(')Nv innych Sowian naley rozu-

mie dynastów innych Sowian zacliodnio-itónocnycli,

jalv 11. p. WagT()w, Poabian i t. d. lub te dynast()\v

Sowian poudniowycli , mianowicie Serb()w i Czecli<'»w,

trudno orzec. W vadym razie slvonstatowa musimy,

i o innycli ksietacli Sowian zacliodnio-pólnocnycli

pr()cz czonv()w dynastyi Drag'<hv, r()da iistoryczne

adnej do^ladniejszej nam nie przeclioway wiadomoci.

Pod r. 795 wspominaj znkla historyczne Wicana
króla Obotrytów, vt('try przez Sas('»w zosta zalDity.

Z potomk()W Dragowita czyli Draga wystpuje

jeszcze na widowni dziejowej syn jego Draev w lataci

798, 804 i 80.8, jaco król Obotrytów; w roai 817 jednak

ju nie yje; Dragowit pozostawi jeszcze drugiego, sn
modszego syna Sawomira, lvtóry po mierci Dral^a

i jego starszego syna Godelajba zapewne jako cliwilowy

senior stolec ksicy z wy^liiczeiiiem modszego syna

DravOwego Cedraga w r. 817 sobie przywaszczy, lecz

stanwszy w r. 819 w Akwisgranie przed cesarzem,

sn na skute: aob}' Cedraga, zosta na wygnanie

sl^azany, a ]ianowanie nad 01)otrytami Cedragowi przy-

znane.

Z synów Drka starszy Godelajb sn odziedzi-

czy po ojcu tron ksicy, wszelaco gdy w r. 808 przez

króla duskiego do niewoli wzity i powieszony zosta,

modszy syn Dragowita Sawomir, jak ^Yspomnielimy,

tron ksicy sobie i)rzy\vaszczy. Kiedy umar Cedrag,

nie wiadomo. W r. 820 ju wystpuje Ludowit jako

ksi zachodnich Sowian a pod rokiem 823 wspomi-

naj r()da o Lubi, królu Wilc()w, jako ju zmarym,

vtóry cliocia z brami panowaniem si dzieli, przecie

do niego jav0 do starszego wieiiem (seniora) zwierzchni

regiment kraju nalea. Po mierci Luby starszy syn

jego Miogast obj w r. 823 stole(> ksicy, lecz gdy

mniej godnie rzdy sprawowa, zosta zrzucony i mod-
szy elidrag ksiciem wyln'aiiy.
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Pod rokiem 844 spotykani)' kr(')lem ObotryttnY Go-

stomysa, pod rokiem 862 Taljomysla, wi-eszcie pod

r. 955 Nalcona , o kt(3rym i Al-Bekri jako o potniej-

szym ksiciu midzy Sowianami wspomina, a kt('»ry

prawdopodobnie nietylko nad Oljotrytami ale i nad nie-

którymi innymi szczepami Sowian zacliodnio-pidnocnych

panowa. Tei;'o Navona ws])oniinaj róda iistoryczne

jeszcze w latacli 983 i 1000, to jaco osicia Sowian, to

jako ksicia Winulów.

Bratem Nakona by Stojgniew, r(>wnie vsi
Obotrytów, kt()reg"o cesarz Otto w r. 955 ci kaza.

U Hewelan spotyl^amy pod r. 940 Tni>umira, jako

lisicia, u Wai!,r()W pod r. 967 eibora.
W tyme roku 967 pannje nad Obotiytami Mciw

czyli .Mciw(')j , Ictóreo-o jeszcze w latacli 983 i 984 na
stolcu lvsicym spotykamy. Natomiast ju w r. 983

wystpuje obole Mciwa drui^i jeszcze ksi (^bodry-

t()W Mcisaw czy te ^Mieczysaw imiiMiiem, syn ^ilui;a,

ctóry by seniorem a ktcny w r. 1018 ])rz('Z nartul oj-

czystego stolca ksicego pozbawiony zosta, dalej

wreszcie trzeci ksi imieniem Szcze(h'yk, kt()ry wy-
stpuje w^ latach 983, 1000 i 10-28 i raz ksiciem So-
wian, to znowu lisiciem Winulitw jest zwany.

.Mciw^ obotryclvi pozostawi co najumiej trzecli

syn(')W, przynajmniej syn jego Uto (Odo) wystpujcy
w latacli 1028 i 1031, zwany jest w r()dacli trzecim

synem Mciwa, drugim synem by oczywicie Mciwicz,
javto ju z samego imienia patronymicznego si oka-

zuje, vt(')ry wystpuje w^ r. 1000 jako ksi Obotryt()w%

a w r. 1002 pod przekrconem imieniem INistrowoja

jako vsi Winulów. Praw(lopodo)nie by to najstarszy

syn Mciwa, scoro dziedziczy imi ])o ojcu.

Ostatnim wreszcie synem Mciwoja b> prawdo-
podobnie JMizydrag, zapewne imi przekrcone zamiast

Mcidrag, w-ystpujcy w r. 1002 jalco ksi Wimil()W,

w litórego imieniu widzimy nietylko powtórzone imi
ojca jMciw, ale take i imi rodowe Drag.
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Uto (Odo) trzeci syn Mciwa , o kt()i'ym i'('>(la

iii()wi , e by zym clirzecianiiieiii , zalty zosta
w ]'. 1031 przez javiei>o zlDiega saslciego, pozostawiwszy

najstarszego syna Gotszall^a, litórego w r. 1035 lvsi
Bernard wzi do niewoli, a dostrzegsz>" w nim czo-

wieva rycersviego, zawar z nim sojnsz i wypnci go
na W'Olnoe. Ciidzoziemsde imi Gotszalva std pocio-

dzi, i mat]^a jego l)yla Dnva rodem. Gotszalk wy-
imszczony na wolno uda si do Anglii, gdzie ])rze-

bywa lat villva, mianowicie a do r. 1042, w ^tórymto

rovii do ojczyzny pow]"()cil. I on oeni si naprzikl

z c(3rlv l^róla dnslviego, z lvtó]'ej mia syna Henrylva,

po jej mierci poj drug maon^, z Ictórej mia dru-

giego syna Butu.
R<')wnoczenie z Gotszal^iem wystpuje w r. 1031

jeszcze dw(k'li lvsit winnlscich , mianowicie Gniew
i Anadrag, z l^tcnycli imi drugiego wiadczy, i tene
do dynastyi Drag()w nalea, a wic pi-aw^dopodobnie

byli to Ijracia Gotszall^a a synowie Uton czyli Odona.

Olju tyci ]vsit, litóryci w r. 1031 róda zowi vsi-

tami Winul('»w, spotylcamy w ródaci jeszcze tyll^o

w r. 1040 pod og<'»lniejszym tytuem vsit Sowian.

"W r. 1040 zjawia si jeszcze jeden Icsi Sowian
winids:icli imieniem Eacibor, lvt(')ry w r. 1042 ginie

wraz z omiu synami swjani w Ijitwie z Duczyvami.
Tymczasem umiera Gotszai w r. 1066, a wnet

zjawia si niejal:i Kruv syn Gryna, prawdopodobnie

szwagier lub zi Gotszalva i oljejmuje osierocony przez

mier Gotszalca stolec vsicy i utrzymuje si na

nim wbrew^ synom gotszalliowym Henry^owi i Butnemu,

])rzeciw s:t()]'ym zl)untowa si tal^e szwagier Gotszallca

Plusz w r. lOGG.

Kiedy Kruv umiera, nie ]>odaj róda. O Butuem

m<»wi róda, i zal)ityni zosta w r. 1071, i e po nim

nastpi )»rat jego Henry^, niewspominajc nic o Kruku,

z czegoljy wynicao, e Kruc w tym czasie ju nie y.
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Heiir}k by gorliwym krzewicielem chrzecija-

stwa, popiera w kraju rozw()j rolnictwa, tpi rozboje.

W r. 1126 zosta zabitym, pozostawiajc prawdopodobnie

syna ^Mciwa, o kt<')rym wszelako tylko pod r. 1107

r()d]a historyczne wzmiank czyni.

U Serbów spotylvam3" pod r. 806 królem ^Nlilydu-

cha, pod r. 826 Tunglona, wreszcie pod r. 839 Ziemy-

sla, u Hawelan pod r. 940 królem Tngimiira, za u Bra-

niborzan w latach 992 i 999 Boliwita, w r. 999 Przy-

bysawa w r. 1126 JNIeinfryda, w r. 1136 króla Henryka
Przybysawa, kt()ry w r. 1141 umiera, wreszcie w tyme
r. 1141 chwilowo Jaks; jako najwczeniejsi ksita jk)-

morscy wystpuj: w r. 1121 8witobold a w r. 1124

Warcisaw, za jako l':si rujski w i-. 1114 Dumar
z synem.

Jeszcze i-(i(Ua liistoryczne wspominaj ])od r. 1005

dw('tcli celniejszycli Sawian Borysa i Nitv.amysla, lvt()-

i-zy niewtpliwie byli modszymi dynastami.

Rozwi()dem si col^olwiec szerzej o czonlcach dy-

nasty! Drag()w, najstarszej dynastyi Sowian winnl-

skici, a to dla tego, i mam to przekonanie, e dyna-

stya Drgów jest t dynasty matk, kt()ra wydaa
z siebie dynastye ksit pomorskich, i-njskicli, mevem-
bnrskicli, a zwaszcza dynastye ksit panujcycli nad

Wgrami i l\)lalvami, to jest dynastye Po]»ielid(')\v, od

kt('>rej znowu dynasty Piastów jako linia modsza po-

cztek sw(')j bierze, w skutek czego w ndodszycli czon-

kacli dynastyi Drgów upatrywa naley praojc(»w

szlachty polskiej a w starszych icli stryjeów, czyli dy-

nast(')w ze szlaclit polsk zwizlvami krwi zczonych.
Wszelako i dynasty Drgów, co do której istnie-

nia gbiej nad drug poow wiel^n VIII adnych lii-

storyczn\ch lad()w nie mamy, musiaa mie swoj dy-

nastye szcze])ow, od której si wywodzia, a stary Drag,

zaoyciel tej dynastyi, nmsia mie przecie i ojca

i dziada i jiradziada i iiniycli i)rz()dlv()w, lvt()rzy byli



czonkami owej nieznanej nam zreszt dynastyi szcze-

powej czyli dynastyi matki.

Gdy nas jednak w tej mierze pewne nuUa liisto-

ryczne zupenie bez wszelliiej pomoc_y pozostawiaj, nie

pozostaje nam nic inneg'o, jak nciec si do nkle tak

zwanych bajecznycli i dochodzi, czy przy])adkiem w nicli

ziarnlva prawdy odkry nam si nie uda. ( )t(') Boi;u-

chwa w dziejacli swoich bajecznych opowiada o ksi-

tach Lechitów Leszku II i Leszl^u Ul, Ictchyto ostatni

mia mie dwudziestu jeden synów, midzy ct('»rych

pastwo jeg'0 po jego mierci podzielone zostao, mia-

nowicie z pierw^szej ony Julii, rzelvomo siostry Juliu-

sza Cezara, najstarszego syna Pompiliusza czyli Po-

piela, który te jako senior po ojcu wadz naczelnego

ksicia odziedziczy, za z naonic dwudziestu jeszcze

S}n()w, lit(')r\cli imiona s: Bolesaw, Ictóry otrzyma
Pomorze nisze, Kazimir Kaszuby, Wodzisaw cz
Wgier, pooon pomidzy Cis, Dunajem a .Moraw,

Wrocisaw Ruj, Odo i Przybysaw Drewini, Jalcsa

Serbi, Przemys Zgorzelice (Brandeburg) , Sobiesaw

Daligr(')d, Wyszymir gr()d AYyszymirz, Cieszymir cz
Drewinii wreszcie Wisaw gnkl Midzyborze; reszta

za synów, jalv: Barnim, Siemian, Siemowit, Ziemomysl,

Bogdal, Spitygniew, Spicymir i Zbyguiew otrzymali

prawdopodoljuie Pomorze wysze (Barnim) i grody Bu-

kowiec, Racibórz, Skwirzyn, Iów, Rostoki, Ostr()w,

Trzebieszewo, Woogoszcz, Wieluniec i inne.

Co w tej rzekomo bajecznej powieci Boguchwaa
moe by prawd i na jakim rdzeniu prawdziwym mo-

ga powsta owa Bogucliwaowa tradycya?!

Ot(> prawd jest, i w dziejach Sowian zaodrza-

skicli wieków rednich mianowicie Winid<tw, hyl talvi

moment, gdzie róne dotd odrbnie i samodzielnie y-
jce plemiona szczepu lecliickiego pod groz nieprzyja-

ciela w jedne rzec mona pastwow poczone zostay

cao. Stao si to okoo r. G23 za spraw Samona,

l^upca frankoskiego. Trz>dzieci pi lat mia Samo



panowa poczonym plemionom ^Yini(l()^v, poczem umar
pozostawiajc z 12 on -J-i syn(')W. Ze pastwo Samona
si po jego mierci, ^tóra olcoo r. 658 nastpia, roz-

pado, mamy w tem dowód, i ju w ósmym wievU

spotylvamy Lecliitów zaodrzaslcicli na liczne plemiona

rozbitych , i pod rzdem znacznej liczby kr()lików zo-

stajcycli. Có wic naturalniejszego, jak przyi)uci,

e synowie Samona pastwo po ojcu odziedziczone, po-

midzy sieliie rozdzielili.

A jeli teraz porównamy dzieje Samona z Bogu-

chwaow tradycy o Leszi;u III, to trudno niedostrzedz,

e oljie te narracye do jednego i tegosamego faktu

dziejowego si odnosz. Samo to Leszek III Boguchwa-

(')w; '22 S3'n<)w Samona to 21 synów Leszlca III, kt('>-

rym po ojcu pojedyncze opola lub grody si dostay.

Cliodzioby tylko o wytumaczenie, jaliim sposobem

w tradycyi Boguchwaowej imi Samona ])rzemienio

si w imi Leszka?!

Co prawda niebdc ani filologiem ani lingwist,

nie ])()winienem si w t czysto jzykow lvsvesty wda-

wa, gdy jej naukowo rozwiza nie pi^trafi; niecli

mi jednak wolno bdzie rzuci kilka myli, którelDy

fachowemu lingwicie mogy suy do wslcazania kie-

runlcu , w jakim poszulciwania swoje naukowe zwróci
j>owinien.

Ot('» talv, jak Autor Clirobac> i wycaza, e imi
Piast, suce praojcu ])anujcej n nas Jcillca wieków

dynastyi , nie Ijyo pierwotnie imieniem wasnem lecz

imieniem pospolitem (appellatiumn) ^ tak i ja mam to

przels:onanie najmocniejsze, e i imi Leszek nie byo
zrazu indeniem wasnem lecz appeUaiciim lub uast

appellathnun, i dopiero z l^iegiem czasu na imi wasne
si przeksztacio.

Leszelc mianowicie jest form zdroltnial wyrazu

lech, a lech czy lach oznaczao u Sowian zaodrzaskicli

Polaka. I^eszek zatem znaczvbv waciwie tvle, co svn
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Polaka, a Leszkowie ziiaezylihy tyle. co synowie liil)

potomkowie Polak<')W, ez\li tyle co Polac>'.

Tylko uycie formy zdroljniaej leszek zamiast

lecli, mnsi mie swoje znaczenie; dlaczej^-oby Polak()w

miano zwa leszkami, kiedy ich mona byo zwa
wprost lecliami. Ot() jestem dalszego zdania, e imie-

niem lecliów czyli leszk('>w zwano nie cay nariul Po-

laków i nie kadego Polaka w ogóle, ale tylko najcel-

niejszych re])rezentant()w narodu, czyli czonk()W dyna-

styi ksicej , a wic pi-zedewszystkiem panujcego

seniora, a ])otem i mlodszycli jego liraci, mlodszycli

dynastów.

Jeli tradycya Samona w formie tradycyi Bogn-

chwaowej zwizaa si z dziejami polslviemi, to nie

ulega wtpliwoci, e to tylko w skutek tego nastpi
mogo, i Polacy, dop()ki jeszcze ^^' siedzibacli swoich

nad alD pozostawali, a zatein w wiekacli YI, YIl

i VIII a do samego pocztl^n wiecu IX najcelniejsze

i ])ierwszorzdne w poród. Sowian lechickicli zajmo-

wali miejsce, w slvntek czego jestem tego zdania, e
panujcy lvsi senior mia swoj siedzilj, swoj sto-

lic w ziemi Polak(n\', i tym sposobem tradycya ksit
panujcycli u Lecliit('>w zaodrzasdch z dziejami pol-

skiemi tak silnie si zwizaa.
Samo przeto, jalvo ksi Lechit(>w zaodrzaslcich,

midzy którymi Polacy ])rym trzymali, uwaany by
oczywicie za eclia, a synowie jego byli ju leszkami,

czyli synami lecha, synami vsicia lecliicviego, leciom

panujcego. Na tej dr(xlze mogo si zatraci imi Sa-

mona i by zastpione zi-ozumialszem imieniem Leszka.

Cay ten wjwikl 1j\ ))y zgoa zbyteczny, gdyby nie

to, e on nam posuy moe do wyjanienia genezy

dynastyi Po|elidów. Wedle tradycyi Bogucliwaowej

t]-zech synów Leszka III (Samona) otrzymao Drewinie,

mianowicie Przyjysaw, Odo i Cieszymir. Có to za

kraj ta Drewinia? Drewinia to Holzacya , to kraj po-

h)ony i>rz\' samem uciu Lal)y do morza, midzy Lab,
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morzem, Ejdor i krajem Wgrów, kraj niegdy nie-

wtpliwie sowiaski, wszelako od koca YIll wiekri

zamieszkay przez saskie plemiojia Holzatów, Sturma-

r('>w i Dytmars(»w, a to jest praojczyzna Polak()w, kt('>r

Polacy 11 schyku YIII czy te na samym pocztku IX
wieku pod naciskiem Sas<'>w i diisl-cicli Norman(')w na

zawsze porzucili, przenoszc si nad AYart. Note
i Wis.

A jeli tale, to owi trzej ksita Przybysaw, Odo
i Cieszymir, najstarsi panujcy ksita w Drewinii,

s te zarazem najstarszynd panujcymi ksitami
u Polak()w ; a slvoro u Polak(')w najstarsz panujc
dynasty ksic jest dynastya P()pielid('tw, to owi

<:sita Przybysaw, Odo i Cieszymir s najstarszymi

czonlcami dynastyi Popielid(nv, a ojciec icli T.eszek 111

czyli Samon jest praojcem dyuastyi P()pielid()w czyli

pra dynast.

Z Jl syu('tw Samona - Leszl<a III Popitd by naj-

starszym, by i»rzeto seniorem czyli naczelnym ksieciem-

wojewod. Ale godno senioracka ide wisiaa w po-

wietrzu, musiaa ona by do |)osiadania jakiej dzielnicy

przywizana, w vt()rej senior mia swoj stolic.

( )t() interesujc moe by Icwestya, w jaleiej dziel-

nicy nua senior Po])iel Samonowicz czyli i.eszlcowicz

swoj siedzib, tern bardziej, gdy Boguchwa w tej

kwestyi milczy. Rozwizanie tej kwest>i nie przedsta-

wia adnych zgoa trudnoci. Skoro l)owiem Popiel

ów jest pradynast czyli zaoycielem dynastyi Popie-

lidów, a dynastya Popielid()W pamije i)()niej u Pola-

ków, to nie moe ani na chwil ulega wtpliwoci,
e i ów senioi' Pojuel mia swoj siedzib w kraju Po-

lak()w, a zatem w Drewinii czyli Holzacyi. \\'y]nl<:aol)y

.std , e w Drewiidi byo s])()czenie czterech Icsit
panujcych , nuanowicie I^rzybysaw, ( )(h) i Cieszymir

modsi, i senior Popiel Leszkowicze.

Teraz dopiero zrozumiaem nam bdzie zupenie

to, co m<)wi Helmold w swej kronice o \\iel<:iej niegdy
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WagTuw potdze: ^.Aldenburi;', iintwi on, a po sowia-
sku StaiTgTÓd czyli stare miasto, poloon>' jest w ziemi

AYagrów, w zacliodnich stronach morza batyckiego

i stanowi granic Sowiaszczyzny. Miasto za to czyli

ziemia zamieszka 1jyla niegdy przez najdzielniejszyci

m(')W, lvt()rzy z powodu pooenia ki^aju swego na

czele Sowiaszczyzny, majc za ssiad(')Nv Dan('»\v i Sa-

S()W, pierwsi zawsze rozi'ucliy wojenne l)d wszczynali,

bd wszczte odpierali! A takicli oni mieli niegdy
królików, kti^rzy nietylko nad ( )botrytami i Kicynami,

lecz i nad ludami dalej pooonemi panowali" ^).

Jeeli z opowieci Helmolda si o^azuje, e pa-
stwo WagT(')W byo niegdy wiksze i potniejsze, jalv

za jego czas()w, i e nawet graniczyo z Danami, to

z tego wynilva , e ])astwo to rozcigao si dalej na

Zaclu)d a ku moi-zn , i obejmowao talve zrazu opola

zajte nastpnie i)rzez saslcie plemiona Holzat(')w, Stur-

mar()w i Dytmarsów czyli nasz Drewini. Jeli zas

byo zamieszl^ale przez najdzielniejszyci m(')W, któ-

rych ju potem nie byo, to tymi najdzielniejszNiui m-
ami byli niewtjiliwie Polacy, zamieszkujcy Drewini;

vt(')rzy jaldvolwiek cile biorc nie naleeli do plemie-

nia Wgrów, to jednak byli WagT()W najljliszymi po-

tratymcami, wraz z nimi naleeli do szczepu Obotry-

t()W, wic przez Helmohhi. kt(U-y ich ju nie zna, gdy
icli ju podówczas w Drewinii nie byo, miao za od-

am ssiednicli WagT<hv wzitymi by mogli.

Jeli za ci rzekomi AYagrowie bd sami wszelkie

wojny wszczynali, 1jd wszczte odpierali, to si tem

tumaczy, e n Polav(>w l»ya wanie siedzilja ksicia-

seniora Sowian lechickici.

Aljymy jedual^ tem atwiej zrozumie i imaoczni

sobie mogli zdol)yte rezultaty, musimy soljie do iiicli

wytworzy podl<ad cn"ouologiczny.

'; Helniold lii). I. cni). '-•
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I tak Bolesaw Chrobry, yjcy w pierwszej jk do-

wie XI w. naley do ])okoleiiia \'II szlacht)' [)()lskiej.

ojciec jego Mieszek I do pokolenia VI, dziad Ziemo-
mys do pokolenia \', j^radziad I^eszek do i)(kolenia

lY, prapradziad czyli zapradziad Sieinowit do pokolenia

III, wreszcie pozapradziad Piast Chwociszkowicz do
]K)kolenia II. Poniewa za ])()kolenie I ]>rzybyh) z nad
aby nad A\'art, przeto Piast Chwociszkowicz w tej

wdrówce Polak()w nie bral udziau, lecz ojciec jego

Popiel Chwociszek.

Zwracamy bowiem uwag, e wedle kroniki (Jalla,

której nic wierzy nie mamy najmniejszego powodu,
Piast by synem Choszyszka

') ; e za mianem Cho-
szyszka zwany by wedle tejesamej ki-oniki Po])ier-),

przeto nie nlega adnej zgoa wat])liw(>c'i, e Piast b\ 1

jednym z syn('>w Popiela Cioszyszlci.

Co znaczy ])rzymianelv Clioszyszl<o czy te Clio-

tyszko?! Boguciwa kronikarz bliszy owycli czas()W,

tak to tumaczy, i i)rzyniianelv ten (tznacza ma mio-
tek (scopuld paru a) ^ a wzi si std, poniewa Po-
piel mia na gowie rzadlvie a dugie wosy, niby mio-
tek. Jeli interpretacya Boguchwaa wyrazu „choszy-
szko" jest trafna, to ów wyraz jest widocznie ])rzekrcony;
talva bowiem mioteka wosów w jzylvu polskim zowie
si chwostem, Popiel wic nie Choszyszkiem lecz Cliwo-
styszkiem lub Chwosciszkiem nmsia si nazywa. e
za Chwociszeli jest form zdrobnia wyi-azu Cliwo-
cisz czyli Chwost, przeto std wynika, e Po])iel by
waciwie sj-nem Chwocisza cz) li Ciiwosta, e zatem
ojciec Popiela a dziad Piasta zwal si Cliwostem czyli

Chwociszem, i on to a nie Popiel mia rzadkie a du-
gie wosy na gowie, nil)y miotel^.

O nJ)*^ l^c-f fiJio C/iosisc/inoii" 1)rziui tytu drugiego rozdziau
pierwszej ksigi kroniki Galla. Mouunienta Poloniae liisturioa tom I.

str. 396.

'^)
„ De duce Popelone dieto Chosisco^ brzmi tytu pierwszego roz-

dziau ksigi pierwszej kroniki (ralla. ]\!onnmenta I. str. ;!!».').
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Ze wyraz „eliwost" by w starodawnym jzyku
polskim ródlosowein imionotwórezym, dowodzi nazwa,

grodu Zawichost, ktijra niewtpliwie niegdy brzmiaa
Za wieliwost.

Ojciec jednal: Piasta, ('>w Popiel Cbw^ociszek, na-

lea ju do pokolenia pierwszego szlaclity polslviej,

przypada cbronologicznie na sam pocztek IX wielsiu,

i on to jako senior- wojewoda prowadzi zastpy Pola-

ków z nad aljy nad Wart.
A teraz musimy soljie zrobi tak sam chrono-

logi dynastyi Samona-Leszka III. Ot() Samon-Leszek
III umiera, jalv: wspamniaem wyej, olvoo r. 658, jego

synowie wic, Popiel, Przyljysaw, Odo i Cieszymir,

którzy jako ]>anujcy Polakom w Drewinii loliej nas

tu oljchodz, prz3'padaj na coniec wieku Yll.

Ze za wyprawa Polalvów z nad aby nad Wart
nastpia dopiero all)<) na samym kocu wievu VIII,

alljo na samym ])ocztku wieku IX, talv e epok tej

wyprawy od ciwili panowania owych ksit conaj-

mniej t]-zy do cztereci j^^lcole dziel, przeto wynilca

std, e w wyprawie Polak<'»w z nad aby nad Wart
Ijrali udzia ju praprawnm-y czyli zaprawnucy Icsit
Popiela, PrzybysJawa, Odona i Cieszymira, czyli e
biorcy udzia w tej wyprawie ojciec Piasta Popiel

Cliwociszkowicz czyli Popiel II l^yl ju j)raprawnul^iem

Popiela Leszlcowicza czyli Popiela I, a ojciec tego
Popiela II Chwost cz>'li Cliwocisz prawnukiem Po-

piela I.

Skd si wzio nazwisko Polaków?! Nazwislco to

pochodzi niewtpliwie od ródosowu „laci", za pre-

fiks „po" oznacza granice; tav wic jak Poabianie

i Pomorzanie oznaczaj narikl mieszkajcy na granicy

czyli wzdhi aby i morza, tak Polacy ozfiaczaj na-

r()d mieszkajcy na granicy czyli wzdu granic a-
ch*)w. Co s lacliowie, to wyjani Szajnoclia. acli jest

wyrazem skandynawsl-cim i oznacza towarzysza ; lacho-

wie zatem jestto towarzystwo, oczywicie przedewszyst-
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kiem skandynawskie towarzystwo. ( )t() Polacy w juer-

wotnej swojej ojczynie Drewinii niieszivali \\zdu gra-

nic lacliitw skandynawskich, mianowicie Normanów
cluskiclj. Pónocn bowiem granic icli ojczyzny, sta-

nowia rzelva l^^jdora, za ]vt(>r jn niieszlcali dnscy
Nornianowie. 1 w nazwie, wic Pohik(tw tlvwi siad po-

oenia ]>ierwotnej ich ojczyzny.

Dla czego Polacy znuiszeni b\li opuci swoj
pierwotn nadabsk ojczyzn, pytanie to nie przedsta-

wia wielkicli trnchioci.

liitni i przedsibiorczy, jalc si to z (ij)owiesci liel-

molda ponad wszelk wtpliwo okazuje, musieli si

da uczu dotkliwie przedewszystkiem swoim najbli-

szym ssiadom: Sasom i Danoni. ^Mówi Helmold o Wi-
nulacli (do kt('»rych i Polacy naleeli): Omne hoc ho-

miniim gcniis ydolatrie cultui deditum^ ragum semper et

mobile, iiiraticas e.rercenfes iwedas, ex ima parte Danis,

ex altera Saxonibus iiifesfam O- Majc wic jako natu-

ralne granice moi-ze i dwie rzeJci, nie ograniczali si
do wojen ldowyci , o jalcich ghtwnie w.sponuna Hel-

mold, lecz oddawali si take piractwu, jakto i p()niej

Sowianie zachodnio-pónocni z wiellviem mistrzostwem

czynili, dajc si tym sposobem dotlcliwic we znaki

z jednej strony Danom z drugiej Sasom.

iMusiah) si to piractwo Polalv(')W ostatecznie sprzy-

krzy i Danoni i Sasom, i)odali wic soljie donie do

obrony i tak skutecznie ])oczli dojcucza Polakcmi , e
im dalszy poljyt icli w ]>rastarej ojczynie nad Lab
nietyl<:o obmierz, ale nawet nadal wi)rost niemoebnym
si sta.

Oicoo przeto rolcu 800 postanowili ostatecznie Po-

lacy opuci sw nadabsk ojczyzn i poszuka sobie

g'dzieindziej spokojniejszych siedzib. Wsiadszy zatem

na swoje [)irackie statci, podyli morzem do ucia

Odry, std Odr do ucia Warty, a odtd Wart wglj

') llelinold lib. I. rap. 2.
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kraju, zamieszkaei;() ])rzez ]i()bratyiiic()\v swych Leclii-

tów nadwilaskich, i w okolicy dzisiejszego Poznania

wysiedli na ld, obierajc sobie tu pomidzy Pozna-

niem, Gnieznem a Kruszwic now ojczyzn, w kt()ry-

to spos('tb powsta za\\izek przyszego [>astwa Pol-

skiego.

Interesujcem moe Ijy pytanie , w jakiej sile

przyljyli Polacy z nad Laljy do nowej swej ojczyzny

nad Wart?
Siy te (bliczam w przyblieniu na 35,000 ludzi

zdolnych do boju czyli woj(')w, a opieram to obliczenie

na nastpujcych dauych.

Polacy upatrzywszy sobie nad Wart now oj-

czyzn i postanowiwszy tu si osiedli, nie rozsiedlili

si zrazu po caym zajtym kraju, aby ujarzmieni au-

tochtonowie zjuntowawszy si, rozproszonych sil atwo
nie polconali, ale zaoyli na razie trzy wielkie obozo-

wiska w okolicy Poznania, Gniezna i Gdecza, gdzie te
i j)ierwsze grody sobie pobudowali, i yli w tych obo-

zowiskach czyli podgrodziach, naoywszy na miejscow
ludno obowizek dostarczania sobie ywnoci, zupe-

nie taksamo, jakto czynili skandynawscy Waregowie
na Rusi. W t>cli obozowislcach czy podgrodziacli prze-

trwali Polacy ]>rzez trzy wieki a do pierwszych lat

panowania Bolesawa Krzywoustego, z t jedynie r()-

nic, i gdy przy pierwotnem osiedleniu si nie dosignli
prawdo]K)dobnie Polacy na wsclunl granic Wisy, to

p('>niej dosignwszy granie Wisy, zaoyli nad ni
jeszcze jedno obozowislvO i gvód Wodzisaw, i tam

poow obozowiska z pod Gdecza przenieli, niemniej

e ju w^ ])ierwszem zaraz stuleciu po swojem osiedle-

niu si nad Wart zaczli znacznie tale na pónoc, jak

na poudnie i na zacli()d rozszerza granice swego

modego pastewka i budowa grody na tych gra-

nicach.

Otó Gall umie jeszcze opowiedzie, jak wielkie

Ityy te zaogi ol)ozowisk czyli podgrodzi'*w '/a czas<jw
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Bolesawa Clirobrego, mianowieie w Puziiaiiiu 1300

j)anceriiil<:()\v (lorlcati) a 4000 szezyt(nvTuk('»\v (cUpeati),

w Gnienie 1500 pancernik(>\v a 5000 szezyto\vnik()\v,

w Wodzislawiu 800 pancernik<)\v a 2000 szezytnik«)\v,

wreszcie w Gdeczu (dzi Giecz) 300 pancerniktny

a 2000 szczytnik<>w, razem przeto 16900 woj<'>w.

Nie byy to jednalc jeszcze wszystkie siy woj-

slcowe Cln"obrego. AYiadonio przecie, e Clirobry po-

Ijudowa liczne grody na rubieacli rzeczypospolitej,

mnsia je [irzeto zaogami ]>(M)[>atrywa. Zaogi te nie-

potrzeljoway Ijyc zljyt wielkie, ta]vie al>y zdoay sta-

wie jaki czas czoo nieprzyjacielowi, zanim IcnU majc
tale wielkie siy skoncentrowane razem, nie zdoa
nadbiedz z potrzebn odsiecz. Ja]vlvowiel<: wie zaogi

te w grodaci rubienycli nie potrzel)oway by zbyt

wieleie, przecie jalvies byc nmsiay Iconiecznie, co

zreszt i Gall najwyraniej stwierdza, (de alUs cero

cinitatibns et castellis et iiubls longus et infinitns labor

est enarrare et vohls Jorsitai fastkUosum /nerit hoc

andire). Poniewa jednalc mnsimy wiedzie koniecznie,

jakie byy og('>lne siy wojsicowe Cliroljrego, aby std
m<'>dz wycign wnioselc o siacli Polak('»w przybyych

z nad Laby nad Wart, jtrzeto mnsimy sobie zrobi

l»rzegld owych rubienycli grod<'>w Cliroljrego. Grody

te leay [>rzc\vanie wzdu l)iegu rzelc Dunajca, Wi-

sy, Noteci a i»o czci i Gdry. S za niemi: Czcitw,

Sdecz, Wojnicz i Biecz*); nad Wis grody: Korczyn,

Poaniec j Sandomirz, Zawiciost, Siecieciów, Czerslv»

Wyszogród, Bydgoszcz, Pock, Wodzisaw ") i Dobrzy -.

nad Noteci: Nako, Ucie, Czarnk('>w, Wiele, Dre
i Sant(jk, nad Odr wreszcie Koiierzyn, l.ubusz, Kro-

sno i iwieljodzin ^). Razem tych grod<'>w jest 2ó.

') Wprawdzie Biecz nie ley nad Dunajcem, naley jednak

sweni pooeniem do systemu grodów dunajeckich.

-) Który si tu nie liczy, jako ju wzity j)oprz(id w rachub.

') wiebodzin nie ley wprawdzie nad Odr, pooeniem swo-

jem jednak naley do systemu grodtiw uadudrzanskich.
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Opr()cz atoli tych gTod()\v rubienycli istnia ju
za czas(')w Chrobrego pewien i)oczet grod<)w r(klkra-

jowych, które niegdy byy rctwnie grodami rnbiene-
mi, lecz w miar rozprzestrzeniania si granic pastwa
polskiego, z grodów rubienycli stay si grodami nkl-
Icrajowemi. Wynotowanie tych wszystkicli gTod(hv wy-
magaoby zl^yt wielldego nakadu pracy, jakiljy nie

zostawa z wartoci rezultatu dla niniejszego dziea
osign si mogcego : ogranicz si przeto tyllio do

wynotowania waniejszycli i tak: Kralvó\v, Wilica,
arnów, Kalisz, Kruszwica, czyca, Wolljorz, Midzy-
rzecz, Zbszy, Starogród, Brze, Inowrocaw, Prze-

decz. Warta, Wielu, Ruda, Ksi, Konin, Rawa, Ro-
gono, Przemt, K]'zywin, Rosprza, Biechów, Spicymirz,

Kowal, Gosty, Raci, Wrocaw, Racibórz, Opole,

Gogów, Niemcy i t. d. Byoby zatem razem grodi)w

taicrubienych jalv i 8r(idlvrajowyci conajmniej ocooGO.
Xiewszystkie jednac te grody miay jednakowo

liczne zaogi ; w niektórycli zaogi byy liczniejsze,

w innych umiej liczne. Slvazówlv w tym kierunl^u s
wsie narokowe, to jest te w pobliu grod()w pooone
wsie, którycli osadnicy obowizani ^yli peni na rzecz

za(')g grodowycli wsl^azane sobie posugi, jalc piekary,

Icuchary, sokolnil^i, agiewnid, Szczytniki i t. p.

Wju^awdzie pod kadym grodem bez wyjtvu mu-
siay by pierwotnie wsie narolcowe, albowiem kady
gród posiada zaog, dla której obsuga obmylan
i ustanowion by musiaa, ale tam, gdzie Ijyy zna-

czniejsze zaogi po grodach, tam cae wsie przezna-

czone byy do wiadczenia jednego tylko rodzaju posug,

tak n. p. caa wie trudnia si kucliarstwem, inna pie-

karstwem, inna agiewnictwem, a w takicli razach wsie

te zmieniay swe nazwy ojczycowe na nazwy narocowe.

I tak jeli wie Dalechów przeznaczon zostaa do od-

bywania posug agiewniczycli na rzecz grodu, to od-

td ])rzestaa si nazywa Dalechowem a zwaa si

nadal agiewnikami, wie Czarnocin przeznaczona do

Tom II 2
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posug kueliarskich, zwala si odtd lviicliai'ami. Ale

pod grodami, kt()rycli zaogi nieliczne, nie potrzeboway

tak wielkich posug, rzecz miaa si odmiennie. Tam
osadnicy jednej i tej samej ^^'si nie potrzebowali

wszyscy oddawa si tylko jednakowym posugom na

rzecz zaogi grodowej, ale jedni mogli oddawa si
kucliarstwu, inni pielvarstwu, inni znowu agiewnictwu.

W takicli razacli wie taka narokowa zatrzymywaa
swoj dawn ojczycow nazw, jak n. ]». wie Dale-

chów, jeli w niej mieszlcali i kuc]iar\- i jiekary i la-

giewnicy grodowi, nie zmieniaa uazw\' swej ojczyco-

wej na narocznikow, Ijo to b>'lo z |)o\\()du rónego
rodzaju narolai niemoel)nem, lecz zatrz\-mywaa i na-

dal swoj nazw ojczycow.

Otó ]iod kt<)rymi grodami dadz si wykaza
wsie narokowe z nazwami narokowemi, jak: Kucliary,

Piekary, Slcotniki, agiewniki, Szczytnil^i i t. p. te

grody miay niewtpliwie liczniejsze zaogi.

Takich grod()w, i)od któremi dadz si wykaza
wsie narokowe, jest tylko 10, mianowicie: Kraków.
Sandomirz, i^ock, AVilica, Czerwisk, ubusz, Kalisz,

Kruszwica, czyca i Wolborz. Ot() obliczajc zna-

czniejsze zaogi przeciciowo na 500 woj(')W a mniej

znaczne na 300 woj()W, polcae si, e liczba wojów

rozoonych zaogami po grodaci rubieowych i nkl-

Icrajowycli wyniesie og('tem 20,000, kt()rto cyfr do-

dawszy do cyfry zaóg li:onsystujcycli w obozowiskacli

pod Poznaniem, Gnieznem, Gieczem i Wodzisawdem,
podanej przez Galla w iloci 16,9000, bdziemy mieli

czn wysolvO siy zbrojnej ]3olskiej za czas(n\ Ciro-

Ijrego w liczbie 36,900 czyli o^rgo 37,000 wojów.

Czy z taciemi samemi siami Polacy przybyli

z nad aby nat Wart, czy te siy te wzrosy dwu-
wiekowym przyrostem i jaci nn)g Ijy przypuszczalnie

ten przyrost, o tem najmniejszego wyobraenia wytwo-
rzy sobie nie jestemy w stanie. e jaki przyrost by
musia, to nie ulega najmniejszej wt])liwoci; wszake
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od czasu przyljycia Polaków z nad Laljy nad Wart
do czas()\v Clirobrego zmaro kolejno sze pokole,
które przyrostem zastpione by musiay. Gdy jednak
nie mamy adnycli z^ola danych, na których mogli-

bymy o])rze domniemany przyrost, gdy przypuci
naley, e w yciu obozowem warunki popnlacyi s
nadzwyczaj trudne, przeto z owej wykazanej na czasy

Clirobrego liczby woj<')W 37,000 przyjmuj 35,000 wojów,

jako t si, z jal^ prawdopodobnie Polacy z nad
I-<aby nad Wart w kocu VIII czy te na samym po-

cztku IX wieku przybyli.

W^ypraw t z nad aby nad AN^art odijywali

Polacy zorganizowani wojskowo na wz()r ssiednich

Sascjw w puki po 1000 ludzi, cady jDuv pod wodz
swego osobnego pulvOwnilca (ksicia-wojewody), a pod

naczelnem dow()dztwem lvsicia-seniora panujcej dy-

nastyi Popielidów, Popiela II Chwociszka. Byo tycli

puiowników zatem 35 a wi-az z naczelnym wodzem
Popieleni II Cliwociszkiem 36, a Ijyli to sami dyna-

stowie, potomkowie wzmianl^owaujcli ]>rzez nas ^^'yej

czterecli ksit panujcycli niegdy w I3rewinii: Po-

piela I, Przybysawa, Odona i Cieszymira Leszliowi-

czów czyli Sanionowicz(')W, czyli e owyci 30 pusio-

wnivów - wojewodów naleeli przedewszystkiem do

czterecli rodów dynastycznycli ^ Popielowiczów, Przy-

bysawiczów, Odoniczów i Cieszymirowiczów.

„Przede w szyskiem" powtarzam, i kad na-

cisk na ten wyraz, gdy nie ulega najmniejszej wtpli-

woci, i obok dynastów polskich brali udzia w tej

wy]3rawie w cliarakterze puvownilvów-wojewod<nv taie
rodowici Slvandynawowie, z dynastami polsvimi w-
zami pola-ewiestwa zwizani, co w owyci wielcacli

nie rzadlvO si zdarzao, a którzy do wszelkici awan-

turniczycli wypraw zawsze byli gotowi. W imionacli

pradynastów szlacity polslviej dochowao si, jav to

niej wyls:a, Icill^a imion, zdradzaicycli ponad wszell-^

wtpliwo slcandvnawslvie pociodzenie.
.7*
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Kady z tych 36 pukowników-wojewoduw uywa
swej osobnej stannicy czyli znaku chorgiewnego (si-

grimn militare), wyobraajcego na wysokim drzewcu

run wizan, z dwóch run skandynawskich zoon,
z którychto run druga jest zawsze run tyreni (^),
symbolem boga wojny a zatem znamieniem wojewo-

dziskiej godnoci pukownika.

Do tego znaliu stanniczego a mianowicie do Ica-

dego poszczególe przywizane byo liaso wojenne czyli

proklamacya, Idóreto liaslo brane byo i)ierwotnie

z imienia osoby pukowni^a-wojewody.

Owych 36 pukowników-wojewodów, to pradyna-

stowie rodów szlaclieclcicli polslyicli, to pierwszy za-

wizei szlachty polsv:iej; lvady z tycli wojewod()W po-

whiien w szlachcie polsciej redniowiecznej znale
sw^ój nkl, l-^tórego jest praojcem, prad>nast ; niestety

nie co do wsz>stvich ty cli 36 pulvOwnilc()w-wojewodów

da si to ju obecnie wyvaza ; niekt(>re rody mogy
z biegiem czasu wymi"ze zupenie, inne zarzucajc

u scliyku XTn czy te na samym ])ocztku XIV wielvu

prastare swoje znalvi stannicze runiczne a i)iy,yl)ierajc

herby na modl zaciodnio-europejslc formowane, za-

traciy zu])enie wszels:i lad pierwotuego swego pocho-

dzenia. W przewanej czci przecie dadz si jeszcze

te prastare rody szczepowe odszuka i wskaza.

Owe znaki stannicze pulkownik()W- wojewodów,

z tematów runicznyci formowane, to najstarszy za-

wizek herbów szlacity polskiej, to te heraldyka pol-

ska obfituje zwaszcza w herby, co do którycli icli po-

chodzenie z tematów runicznyci z wiks/ lub mniej-

sz atwoci wykaza si daje.

Proklamacye wreszcie z biegiem czasu przevszta-

ciy si na nazwy herbów, i tem si tumaczy, dlacze-

go midzy nazwami ierbów a przedmiotami lierbów

nie istnieje, Icrom bardzo nielicznych wyjt^ów, aden
zwizev, e tyllio przytocz tacie ierby, jac Jastrzbca,

który nie jastrzbia, lecz podvOw z l^rzyem, Lisa,
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który nie lisa, lecz strza dwakro przekrzyowan
przedstawia i t. p.

A teraz z kolej i, gdy nic lepszego nie mamy do

zrobienia, i g'dy zakrelone prac nasz zadanie, skre-

lenia obrazn rycerstwa polskiego wiek()W rednicli

zniewala nas do rozpoczcia pracy naszej oczywicie

od najdawniejszych tego redniowiecznego rycerstwa

reprezentant()W czyli od praojców szlaclity polskiej,

musimy si zaj wyszidvaniem, jak si nazywali owi
36 pukowników-wojewod()w czyli pradynastów szlaclity

polskiej i jakicli oni uywali pierwotnie znaków stan-

iiiczycli.

Rzecz to nad wyraz trudna, jeli zwaymy, i ci

pradynastowie szlachty polskiej yli na samym pocz-
tku IX wieku, a zatem w epoce, z której zgol adnych
róde historycznych pisanych nie posiadamy. A jednak

s jeszcze dwa ywe róda, z których przy zaciowa-

niu pewnej ostronoci i zmysu krytycznego nazwiska

owycli pradynastów szlachty polslciej, jeli nie wszy-

stkie, to przynajmniej w znacznej liczbie zrestytuowa

si dadz.
Tenii ródami s: najstarsze proklamacye her-

bowe oraz nazwiska najstarszycli grodów.

Wspomniaem wyej, e do kadego znaku stan-

niczego przywizane byo iaso wojskowe czyli prokla-

macya, niemniej i te proklamacye brane byy zrazu

z imion pukowników -wojewodów. Najstarsze przeto

proklamacye, te zwaszcza, które proldamacyj osobo-

wych na sobie cech nosz, o ile one si nam dotd
przechoway i przez proklamacye topograficzne póniej

wyrugowane nie zostay, powinny nam wykry zagi-

nione imiona owycli ]n-astarycli 36 puvOwników-woje-

wodów, pradynastów szlachty polskiej.

I ])omidzy najstarszemi grodami s tacie, lvt('>-

rycli nazwy s formowane wedle imion ich zaoycieli,

lvt()rymi oczywicie w pierwszym rzdzie byli ksita
panujcy a ob()lv nicli take pukownicy- wojewodowie,
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gródki budowali i wedle swych imion im nazwy na-

dawali, I z tego przeto rikla zdoamy wydoby kilka

imion iiradynast(')w wojewod()w.

W pierwszym tomie niniejszego dziea, w szcze-

gólnoci w § 10 dokonaem jn czciowo o tyle tej,

pracy, i na zasadzie poszulciwa heraldycznych zdoa-

em odszuka 28 takich rodów szczepowych, kt('>re uy-
wajc jalvO liorbu takich znak()w runicznycli

,
jalcicli

uywali jako znak(')W stanniczych pierwotni i)ulkownicy-

wojewodowie, niewtpliwie do j)()toud<:(nv tych i)uko-

wników-wojewodów zaliczeni by pow inni, a nadto dwa
rody, kt('»rych proklamacye wzite z imion skandynaw-

skich, niezbicie wskazuj, e pochodz one od tych

Skandynawców, którzy w wyprawie Polal\:ów z nad

Laby nad Wart czynny udzia 1)rai.

Razem przeto mielibyniN' wiadomo o 30 praro-

dacli czyli rodacli szczepowyci szlachty polskiej re-
dniowiecznej i o icli naczelnikach czyli pradynastacli,

kt(')rzy w ten sposób formowaliby i>ierwsze ])okolenie

szlachty polskiej redniowiecznej.

Ot() z proklamacyj imionowycli owych 30 praro-

dów szlachty polskiej szczepowych daj si wydoby
nastjuijpe imiona pradynastów szlaclity polskiej z pier-

wszego pokolenia, mianowicie:

1. Bies, -2. Bogor,

3. Brzoza, 4. Czeiuój,

5. Kociech, (i. Koliróg,
7. Leicart, 8. Madrostek;

9. Nagod, 10. Odynek,

11. Oku, 12. Oaw,
13. Orz, U. Pomtost,

15. Popiel, 16. Skarb,

17. Starykoii, 18. wierk,
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19. Waga, -20. Wijsz,

'21. Zawór.

Pitnastu zatem jeszcze pradynastiny imion nam
brak. Zwnjmy si wic do drugiego rcklla, mianowi-

cie do nazw najstarszycli grodów.

Najstarszemi grodami s: C4niezno, Pozna, Gdecz,

Kostrzyn, Biecliów i Krnszwica, nastpnie Bydgoszcz,

Wocawek, I^rzedecz i Spicymirz.

Z nazw tyci grod(')w Gniezno i 1\ ruszwica poclio-

dz od appelatyw(')w, Pozna W8lvaznje jalvo zaoyciela

swego Poznana, Gdecz Giedlce, Kostrzyn Koster, Bie-

cliów Biecia, Bydgoszcz Bydgosta, Wocawek Wodzi-
sawa, Przedecz Przedca (moe zdrobniae od imienia

Przedbor lub Przedsaw lid^ Przedwoj), Spicymirz wresz-

cie Spicymira.

Gdyby si zatem pokazao, e grody Wocawek,
Przedecz i Spicymirz zawdziczaj swe powstanie jesz-

cze pukownikom - wojewodom z pierwszego povolenia,

to jest, i pocliodz jeszcze z pierwszej poowy IX wieku,

to jest z czas(>w panowania Popiela Cliwociszka , na-

tenczas prz}byoby nam z owych nazw gTod()W jeszcze

dalszych 8 imion pradynast()W szlaclity polskiej z ])ierw-

szego pokolenia, mianowicie:

22. Pozna, 23. Giedko,

24. Kostera, 25. Biech,

26. Wtodzisaw, 'li. Przedek,

•1^. Spicymir, 2i). Bydgosi.

tak, eby nam ju tylko siedm jeszcze do zupenego

skompletowania pierwszego pokolenia szlachty polskiej

brakowao. Odszu<:anie tych siedmiu imion z choljy

ju tylko z pewnem podobiestwem do prawdy, nie jest

moebnem.
Z pr(dvlamacyj redniowiecznych imion(nvycli, o kttj-

rych nie mona napewno powiedzie, czy przedsta-

wiaj imiojia ])radynast('>w pierwszego czy (h*ugiego
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pokolenia, a zatem które i do pierwszego pokolenia

odniesione by mog, uderzaj przedewszystkieni sta-

roytnem swem l^rzmieniem proklamacye a wzgldnie
imiona w proklamacyacli takie jak: Pomian, Bodna
czy Godula, Bor (Borek i Borowa), Borzym, Ciel (Cio-

ek i Cieltkowa). Dzialocli (Dziaosza), Gózd (Gozdowa),

Grzymaa, Jele, Korcza (Korczak i Korczyn gr(')d),

Niesob, ]Momot, Odrobd (Odrow), Psczoa (Wczele),

Pia (Pilawa), Powaa, Wrona (Warnia, Warniawa),
Sokó (Socola), Strzaa, Swieboda i inne.

Gdyby chodzio o wydobycie z tego szeregu ty cli

imion , które swym cliaralcterem staroytnym najbai-

dziej si odznaczaj, aby nimi uzuiielni owycli braku-

jcyci siedmiu pradynastów szlaclity polsviej z pierw-

szego pokolenia, dabym pierwszestwo nast[)ujc\m
imionom

:

30. Pomicm. 31. Powala,

32. Jele, 33. Niesob,

34. Odrobd, 35. Swieboda,

36. Wrona.

Gdy jednalv za powyszemi imionami nic wicej
nie przemawia, krom ich staroytnego wygldu, staro-

ytny wygld za jest zbyt zudnym probierzem, ilee

imi o staroytnym wygldzie i kill^a \\ie]v(')w mogo
by w uyciu, przeto wstrzymujem>' si od zaliczenia

owych siedmiu imion w poczet pradynast(>w szlaclity

l)olslviej ]:»ierwszego pokolenia, i zostawiamy je narazie

jako wtpliwe do rozpatrzenia si w nicli p(')niej.

Z drugiem pol^oleniem szlachty polskiej pojawiaj
si pora ])ierwszy pomidzy szlaclit polsc dynasto-

wie modsi czyli linie modsze, <:t('»re w tem sw('>j po-

cztek l^ior, e u Sowian lechickich dziedziczenie wa-
dzy vsicej czyli wojewodzi.skiej wraz ze znal^iein

stanniczym ojcowslvim odbywao si z zaciowaniem za-
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sady senioratu. Tylko najstarszy syn, senior, dziedziczy

stannic ojcowsk czyli naczelne dowództwo podczas

wyprawy wojennej, modsi za bracia szli na wypraw
wojenn jalco towarzysze seniora pod jego stannic,

a jeli otrzymali jakie dowództwa podlvomendne i ]30-

trzebowali nywa w- tym celu wasnej stannicy, tedy

formowali sobie sw(')j wasny osobny znak stanniczy

w ten sposób, i znalv stanniczy ojcowslvi, przypady
seniorowi, odmieniali przez talvie dodatki lidj iiszczer-

bienia, <;t()re jednak nie zacieray w zupenoci cliara-

kteru ojcowsliiej stannic}' i daway mono poznania,

od jakiej szczej^owej stannicy ta nowoutworzona stan-

nic poboczna pocliodzi.

Zasadnicza odmiana stannicy ojcowskiej \\' tem

polegaa, i modsi dynastowie musieli ze znaku stan-

niczego ojcowskiego wyrzuca run tyr (4^), gdy ta

jako symbol boga wojny, bya znamieniem na(;zelnego

wodza-wojewody, wic tylko przez seniora uywan l)y

moga; w skutek tego w znakacli stanniczycli linij

modszycli ze znakiem ^ nie spotykamy si nigdy.

Dla tak utworzonej nowej stainiicy formowano

równoczenie nowe haso czyli Jiow prolvlaniacy, bez

adnego wzgldu na proldamacy seniorack, ale wedle

tycisamycli norm, to jest, e pierwotnie imi dowiklzcy

wojskowego suyo za prolilamacye.

Owym 36 prawodzom-wojewodom z pierwszego po-

kolenia suy bez wyjtlcu senioracki cliarakter, Icady

z ]iicli uwizany by za seniora, za wojewod, chociaby

pomidzy nimi, jalcto z pozostaycli po nich znakó^^'

stanniczycli si niewtpliwie okazuje, byli obok braci

starszyci take bracia modsi.

Formowanie si linij modszych ju w trzeciem

poioleniu zaczyna by dwojakie. W drugiem pokoleniu

s tyllaj linie: jedna senioracl^:a, inne linie modsze;
ale ju w trzeciem polvoleniu rzecz si o tyle znueuia,

e i w linii seniorackiej zacz\naj si formowa linie

modsze, lvt<'»rych sfera uprawnienia jest odmienna od
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sfery uprawiiieiiia zwyczajnych linii modszych. Poto-

mek bowiem linii seniorackicj , acz modszy, Ijliszym

by przecie dostpienia godnoci seniora, w razie bez-

potomnej mierci seniora, jak potomek zwyczajnej Unii

modszej, na którego s])a moga godno- seniora do-

piero wtedy, gdyby wszyscy potomlvO\\ie linii seniora-

ckiej bezpotomnie wygali.

W skutelv tej r()nicy w sferze npraw nienia mod-
szych potonds:()w linii seniorackiej a zwyczajnych linij

modsz>ci, byo te i formowanie znalctiw stanniczych

u tych dw<)ci kategoryj modszego potomstwa odmienne.

Potomlcowie senioi-a czyli linii seniorackiej mieli

prawo w swym znaku stanniczym nowo-ntworzonym

zatrz_\'ma rnn tyr (4*^') na znak swego ])ochodzcnia od

linii seniorackiej, czego potondvom modszycli linij zwy-

czajnych adn miar wolno nie byo.

Teraz przejdziemy z koleji do bada nad wydo-

byciem na jaw imion pradynast(>w szlaclity polskiej

linij modszycli czyli drngiego pokolenia, jn-zyczem mn-
simy jn tn zaznaczy, i ciocia drngie pokolenie

szlaclity polskiej redniowiecznej przypada na lata

833—866, to jednak chronologia pradynastów tego dru-

giego polvolenia nie jest pewn, a to z tego powodu,

poniewa z tej epoki nie posiadamy adnych zgoa
riklel iistorycznych, nie moemy przeto skonstatowa,

czy praojciec linii modszej by synem seniora, czy te
dopiero wnukiem lub ])rawnukiem lub nawet dalszym

potomkiem. Kozpatrzmy t Icwesty na przykadzie.

Zawór by pradynast rodu szczepowego polskiego czter-

nastego, nalea ])rzeto do pierwszego pokolenia szlaclity

poskiej. Jako linie modsze tego rodu szczepowego wy-

stpuj rody Szreniawów, Druyn(')W Zacliorctw i Wy-
ków, ws<:aznjce jako praojc(v tycli rod(')W modszych:
Szreni, Jrng, Zachora i Wyka. Otó nie da si adn
miar sprawdzi kwestya, czy Szre, Druga, Zaclior i W-
yk byli synami Zawora, czy te dopiero wnukami czy

nawet dopiero p()niejsz\nii potoml<:ami; i r('>wnie nie
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(la si sprawdzi, czy Szre, Druga, Zaclior i Wyk
byli midzy sob brami rodzonymi, czy te w innym
stopniu byli ze sol) spokrewnieni; by bowiem atwo
moe, e Druga, Zachor i Wyk, ktiuycli znak stanni-

czy si jako odmiana Szreniawy przedstawia, byli sy-

nami Szreni a wnukami Zawoi-a.

Mimo wic, i zachodz tak powane wtpliwoci,
ja niemajc adnego sposobu do rozstrzygiuenia tako-

wych, nuisz wszystkich praojc()w linij modszych za-

liczy do drugiego pokolenia szlachty polskiej bez

wzgldu na to, choby niekt()rzy z nich dopiero do

póniejszych pokole naleeli.

Gusz jeszcze i drug ]>o]telni niedokadno,
a mianowicie, i do tego drugiego pokolenia szlachty

polskiej zalicz tych wszystvich praojc()w rod()w szla-

cliecl^icli, kt()re ])rzyjwszy ierby zacliodnio-europejskie

i zatraciwszy swe prastare znavi stannicze runiczne,

ine dozwalaj monoci rozstrzygnienia , czy nale do

linij seniorackich , wic ich praojcowie do pierwszego

pols:olenia przeniesieni by winni, czy te dopiero do

linij modszych. Jak n. p. herl) Momot (r()g jeleni),

mimo i nazwisko a raczej przezwislvO Momot jest nie-

zwykle staroytne, przecie gdy ród Momotów zarzu-

ciwszy sw runiczn stannic przybra sobie za herb

r(>g jelenia czy osia, dzi adn miar sprawdzi si

nie da, czy ród Momot()w Ijy rodem senioraclvun lub

te rodem modszym, wic w obec tej wtpliwoci za-

liczymy starego Momota do pokolenia dopiero drugiego

szlaclity polsl^iej, cio moe zupenie bdnie. Slaitki

tej moebnej myki musi ród ]N[omot()W sam solnie przy-

pisa, e gonic za nowinl<:ami, zarzuci prastar sza-

nown stannic ojcowslv ruiczn i w ten spos(jlj zmy-

li lad swego pochodzenia.

Do tej kategoryi wreszcie czyli do drugiego poko-

lenia szlachty polskiej, bo gdzie indziej nie mog, za-

liczy nnisz i tyci wszystcich dynast('»\v, Iddrych imiona

znan(! nam s z nazwis]v grochiw p()zniej powstaych.
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jak: Wojbor, Wrocaw, Racibor i wielu innych. Te
gTody niogly powsta najpc^niej za Bolesawa Ciro-

brego, ale mogy powsta i wczeniej , w Icadyiu ra-

zie nie mona przypuci, iby one \\szystvie powstay
równoczenie w jednem po\:oeniu, a zwaszcza w povO-

leniu drugiem (834—866), i owszem z ca pewnoci
mona przypuci, e powstaway rónemi czasy i w ró-

nycli i3olvoleniach ; a jednak, gdy nie mam adnycli
zgoa slv:az()wek do ocenienia, w javim czasie lvtóry

z tych grod(')W powsta i do którego ftokolenia zao-
ycieli tych grod()W poszczególnie zaliczy mi wypada,
zaliczam ich wszystkich narazie do drugiego polvolenia.

Tym sposobem szereg dpiastów zaliczonycli tym-
czasowo do drugiego pojcolenia, bdzie przedstawia

wielu dynastów i takich, kt(')rzy (h)piero do i)('>uiejszych

pokole nale, lecz któ))->ch clironologia nie da si
bliej oznaczy.

Przystpujemy wic naprz(')d do wydol)ycia indoii

dynastów modszyci z proklamacyj lierijowycli. Za-

czniemy oczywicie od najcelniejszego rodu, mianowicie

od dyuastyi P()pielid()w.

Trudno poszukiwa w tym kierunJ^u Ijyal^y

niezmierna i nie do przezwycienia, gdyljy nam nie

przychodziy w pomoc te dwa wslcazane przez nas wy-
ej, niezmiernej doniosoci fakta

:

1) e modsi dynastowie formowali soljie swoje

osoljne znaki stannicze przez odmienianie znalai stan-

niczego senioraci^iego, w s]vutelv czego pomidzy zna-

kiem stanniczym seniora a znalcami stanniczemi mod-
szych dynastów istnieje figuralne pokrewiestwo. Ze

za znaki stannicze stay si z Ijiegiem czasu lierl)ami

szlachty polskiej, tedy wystarczy tylko zestawi razem
te ierby, które wsp(')lne pocliodzenie od jednego pierwo-

typu wykazuj, aljy mie slvazówlv, które rody lier-

]30we szlacheckie od wspólnego rodu szczepowego po-

chodz. Ta wslvaz()wka jest niezawodna i jest jedyna
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na t prastar epok istnienia szlachty ])olskiej, do

której adnych pisanych hib w ogcUe jakichkolwiekbd
innycli róde genealogicznych nie posiadamy,

2) e najstarsze proklamacye lierhowe hrane byy
tylko po imionach ówczesnych naczelnik(hv czyli pra-

ojc()W rod()W czyli pradynastów. Na tej wic drodze,

na di-odze badania proklamacji imionowym docliodzimy

do poznania imion praojców rodów, niegd>' yjcych,
o których istnieniu adne si nam zgol wiadomoci
w innych ródaeh historycznych nie przechoway.

Ot() gdy i co do genealogii Popielid()w adne bar-

dziej szczeg(')lowe daty si nam nie przecliowaly, krom
nader szczupych i iiiezawsze wiarogodnych wiadomoci,
zawartych w naszycli najstarszych kronikacli, to nie

pozostaje nam nic innego, jak na wskazanych powyej
dw<')cli drogach, mianowicie na drodze badania znakÓNA''

stanniczych, od znaku stanniczego Popielowiczów po-

cztek swój wywodzcych , i na drodze badania po-
czonych z temi znakami proklamacyj imionowych do-

chodzi bliszych szczeg()ów genealogicznych dynastyi

Popielowicz('>w.

Ale któ nam jest wstanie wskaza, jak wygl-
daa stannica Popielid()W, skoro z epoki panowania tej

dynastyi aden zgoa nam si pomnik nie przechowa,

lvrom ziemi, a i ten jest wtpliwy, skoro Popiel pano-

wa jeszcze tylko w Wielkopolsce, a zdaniem kolegi

Rostafiskiego AViellvopolska przedstawiaa wiellde

zwierciado wody.

Jak atoli napoziu- trudnem i niemal niepodobnem

do rozwizania zdawaby si mogo pytanie, jalv wy-
glda znak stanniczy dynastyi Popielidów, tak w rze-

czywistoci przy zastosowaniu pewników^ które poprzód

przedstawilimy, jest ono niezwykle atwe do rozwi-

zania, a cay przebieg dochodzenia jest bardzo zajmu-

jcy i pouczajcy.

Ot() wiemy z Galla, e Piast by synem Popiela

(II) Chwociszka, by zatem czonkiem dynastyi Popie-
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lid(j\v, e za iiajstarszym synem i^opiela (11) Cliwo-

ciszka i póniejszym ksiciem ])aniijcym by Popiel

(111) ,
i)rzet() Piast l)y synem P()]ela Cbwociszka

modszym. Jeli za by synem modszym, tedy musia
stannic ojcowsk odmieni, gdy niezmienion stannic
(»jcowslv odziedziczy senior Popiel (lllj. Odmiana
za stannicy ojcowsldej czyli seniorackiej na stannic
modsz mnsiaa, jaldo wsponmielimy wyej, nasta])i

przedewsz>'stviem przez wyrzucenie ze znalcii ojcow-

skiego runy tyr ('^) ,
jako symbolu godnoci wojewo-

dziskiej, seniorowi przedewszystkieni waciwego.
Otó gdybymy znali znak staimiczy d> iiastyi Pia-

stów, to wystarczyoby zu})elnie doda do niego tylko

run tyr (^), a jubymy mieli zrestytuowany znak
stanniczy senioracki, czyli znale stanniczy dynastyi Po-
])ielidów.

Ale czy znamy znak stanniczy dynastyi Piast('>w ?

l\)zornie brzmi odpowied , e nie ! Ale to tylko ]) o-

z ornie: Piastowie bowiem wymarli u nas w jNIalopol-

sce dopiero w wieku Xn' , a na .Mazowszu nawet a
dopiero w wieku XYI, a wic gbolvo ju w ej)oce hi-

storycznej, z której nam si tysice rikle historycznych

dochowao, czy wic mona przypuci , iby nam si
w tych zasobnych r('>dacli nie dochowa aden lad
o tak wanym szczególe, jak znak stanniczy dynastyi

pannjcej! Co])rawda, jest jeden bardzo iitruchnajcy

szko|)iil, a to mianowicie ten. i Piastowie na samym
]>ocztlvU Xlii wieku zarzucili s\\ (')j prastary znak stan-

niczy ruiuczny, a natomiast ^^szyscy zgodnie przyjli

jako znak stanniczy ora jedn()go^^•ego, lierb na mod
heroldyi zachodnio-europejslciej uformowany. To wcze-

sne zarzucenie znaku stanniczego runicznego ])rzez Pia-

stów jest przyczyn, e nam o tym starym znaku stan-

niczym runicznym dynastyi piastowsl^iej tak stosunl^owo

szczupe tylko przechoway si slvazówki; gdyby nie

to, to na kadej pieczci ksit z dynastyi Piast(')w,

a jest tych pieczci z okadem kilkadziesit, widniaby
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ów stan znak staiiiiiczy runiczny Piast(hv, zamiast orla

jednoi>,()wego, jakto w rzeczywistoci ma miejsce.

Ot('>, jak wyglda znak prastary stanniczy ru-

niczny Piastów, do tego mamy dwie tylko skaziiwki,

jedna dotyczy HenryJ^a Brodatego, druga Przemyla
króla; trzecia dotyczyaby Bolesawa Wysokiego i by-

aby najdawniejsz, lecz niestety nie jest autentyczn.

Ot() Henryv Brodaty, csi wrocawslii, na pie-

czci swojej ksicej, lvt<')ra niewtpliwie z samego po-

ztlcu XIII wieku pociodzi, na tarczy, któr si zasa-

nia, nie ma jeszcze ora jednogowego, lecz zna]v wyo-

Ijraajcy ])ólvsiyc bardem na dó, róvami do g<5ry

zwrócony, poi'odkn pólcsiyca krzy. T>'m sposobem

poznalibymy znak stanniczy, jadego u>wa niewt-
pliw}^ Piasto^^icz, HenryIc Brodaty.

Ze za to jest rzeczywicie znalv stanniczy csi-

ey a nie prost}' ornament tarczy, jakie w XIII i XIY
wieku na tarczach ':sicycli nie s wcale rzdkiem
zjawiskiem, dowodem tego stanowczym nastpujce fakta:

1) e tegosamego znaku uywa Henrylv Brodaty

jako monogranm na dwóch egzemplarzach oryginalnycli

przywileju swego, wydanego w r. 1208 dla klasztoru

trzel3nicldego ') , kt('»re tutaj w podobinie doczam)'^

(Obacz str. 32);

2) e tenesam znav widnieje tak na tarczy jak

i na proporcu na pieczci lvsicia Bolesawa Wysokiego'^),

którato ])iecz jest wprawdzie falsyfikatem, wszelako

podrobienie jej pochodzi z samego pocztlai Xin wieku

i w adnym razie nie jest póniejsze nad r. 1220. Cio-

cia wic ta piecz nie moe stanowi dowodu, e ta-

kici znak()w stanniczych uywa ju i ojciec Henryka,

Brodatego, Bolesaw Wysoki, to jednak stanowi dowód,

e w cliwiii ])odrobienia tej pieczci, to jest na pocztku

^) Grunhagen: Regesteu N. 127.

O Schultz: Die Schlesischen Siegel bis 1250, Breslau 1871,

tab. I, \. 2.
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XIII NYieku widniay takie znaki na ]n'oporcacli i tar-

czach ksit szlskicli, a wic w pierwszym rzdzie

ksicia Henryka Brodatego;

3) e odtd na piersiacli orl('»w szlskicli widnieje

ten znak zrazu w swym dostojnym czyli nienaruszonym

ksztacie, póniej z opuszczeniem krzya, i e ów pó-
ksiyc jest pierwowzorem owej przewizl^i na ski'zy-

dacli orów jednogowycli, która po wsze czasy tak

polskiego a zwaszcza piastowskiego, jak i szlskiego

ora charakteryzuj e.

Drngi taki znak stanniczy piastowski widnieje na

pieczci majestatowej króla Przemyla. Na pieczci tej

mianowicie, a w szczególnoci na tronie monarszym
ley hem królewsld ozdobiony bogatym pióropuszem,

a na nim umieszczony jest klejnot , wyol)rnajcy pó-
ksiyc barkiem do góry obrócony, a pod póksiycem
widnieje szeciopromienna gwiazda:

jNIielibymy w tym klejnocie króla Prze-

^^^^ mysia drugi znak stanniczy dynastyi pia-

f^^ ^ stowsldej.

A teraz nasuwaj si dwie kwestye do

rozwizania, mianowicie

:
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a) e skoro tak ksi Henryk Brodaty jak i JcriU

Przemys byli r(')\vnie dobrymi Piastowiezaiiii, dla czego

kady z nich odmiennego znakn staniiiczego uywa;
b) kt('»rv z ty cli dw()cli znak(nv, i czy w og(')le który

z nich jest tym pierwotnym znakiem stanniczym, ja-

kiego uywa pierwszy zaoyciel tej dynastyi, stary

Piast Chwociszl^owicz.

Na oba te pytania znajdziemy odpowied w po-

stawionych przez nas wyej teoryacli , mianowicie co

do r(')nicy znaków stanniczycli Henryka Brodatego

a króla Przemyla, w tej teoryi, e znak stanniczy oj-

cowski dziedziczy tyllv0 senior w formie onego do-

stojnej czyli niezmienionej, za modsi bracia znali ten

odmienia musieli. Otó skoro Henryk Brodaty od in-

nego syna Bolesawa Krzywoustego pociodzi a kr<)l

Przemys od innego, to oczywicie lvady z nich mu-
sia odmienny znalv stanniczy po swoicli przodkacli

odziedzicz\'. Zróbmy prób prawdziwoci tego twier-

dzenia.

Henryk Brodaty Ijy seniorem czyli najstarszym

synem Bolesawa Wysolviego, jego przeto znak stanni-

czy jest odziedziczony po Bolesawie Wysoldm w for-

mie dostojnej czyli niezmienionej. Bolesaw Wysoki za
by seniorem czyli najstarszym synem Wadysawa H,
jego znal-L stanniczy przeto by znalviem Wadysawa II,

a e Wadysaw II by seniorem czyli najstarszym sy-

nem Bolesawa Krzywoustego, przeto odziedziczy znalv

stanniczy po Bolesawie Krzywoustym w jego dostojnej

czyli niezmienionej formie , czyli innemi sowy, e ten

znak stanniczy, javiego uywa Henr.yk Brodaty jest

niezmienionym zna^iem stanniczym Bolesawa Krzy-

woustego.

Czy rzeczywicie nic niezmienionym? Tale i nie,

Materyalnie, to jest co do ogólnego wygldu swego

znak ten nie móg uledz zmianie, ale formalnie musia
si zast()Sowa do mody. Henryk Brodaty nosi w swym
znalvu stanniczym p()ksiyca, pó^siyc jest ju her-
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bem na mod zacliocliiio-eiiropejsk uformowanym, co

si mogo sta najwczeniej za czasów Hen^yl^:a Bro-

datego, ale za czasów Bolesawa Krzywoustego u nas

znanem jeszcze nie byo. W znaku stanniczym Bole-

sawa Krzywoustego p()ksiyc l3ezwaruidvOwo jeszcze

figurowa nie móg.
Postawilimy poprzednio twierdzenie, e najstarsze

znaki stannicze pradynastów szlachty polslviej byy z run

slcandynawskich formowane, a wic i dynastya piastow-

ska musiaa mie pierwotnie znale stanniczy runiczny;

wiemy te z nies<:oczenie licznych przykad()w, e
kiedy z herbami zacliodnio - europejskiemi zaczy za-

glda do Polslvi zwyczaje ieroldyi zacliodniej a z niemi

i moda jlazonowania her]3()w, poczto niezrozumiaym
ju zgoa pod()wczas znalvom runicznym nadawa lvsztaty

przedmiot()w podobnych a znanycli, aby je módz wy-
blazonowa czyli opisa. Ta faza przeobraania si pra-

starych znak()w runiczn}'ch w herljy zaclio(hiio-europej-

skie, zowie si ulierlDieniem.

Otó slcoro znak stamiiczy Ilenrylca Brodatego nie

przedstawia runy skandynawskiej w swej czystej for-

mie, jak ona wygldaa za czasów Piasta Chwociszko-
wicza, jeno ju p(')ksiyc , kt<'>ry w znalcacli uherluo-

nych zastpuje zawsze ukowate znami runiczne, przeto

znak stanniczy Henryka Brodatego jest ju znakiem
uherbionym, a e to ulierbienie nie mogo nastpi
u nas wczeniej, jak najwczeniej z pocztldem XIII
wieku, przeto widoczna, e Bolesaw Krzywousty znaku
stamiiczego w tav uherljionym Icsztacie uywa nie

m()g, wic aeby odtworzy pierwotny lvsztat tego

zualvu, trzel)a ulierbione znami runiczne przywr()ci do

swego pierwotnego ksztatu.

Znav stanniczy Bolesawa Krzywoustego ni()g za-

tem wyglda tyllvo tali - i w tej formie odzie-

dziczony zosta przez jego >»| i uajstarszego syna
Wadysawa II, jaleo se- I I / niora. Ale modsi
synowie Krzywoustego: ^1^ Bolesaw Kedzierza-
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wy, Mieszek Staiy, Henryk sandoniirski i Kazimirz

Sprawiedliwy musieli ju ten znak odmienia. W jaki

sposób dokonyway si te odmiany, teg'o heraldyka

])olska dostarcza nam nieskoczon liczb przykadów.
I tak najstarsz)' z modszycli Bolesaw Kdzierzawy

zmieni znak stanniczy ojcowski w sposób najprostszy,

n herbów polskich z runicznycli tematów formowanych,

d(x pospolicie uywany, to jest, e g'o wywróci, na co

runy zezwalaj. Znak wic stanniczy Bolesawa Kdzie-
i-zawego musia wyglda tak : ^ym^ modszy z kolei

syn Bolesawa Krzywoustego / 1 | Mieszelc Stary

musia dolvona znowu dalszej m.,|.^ odmiany, dolco-

na jej znowu w formie naj- ^ prostszej, to jest,

e vi'zy czteroramienny przemieni na krzy szecio-

ramienny. Znalv wic Mieszlva Starego musia wygl-
da tak: _^mm^ Otó jeli ten znalv uherbimy, bdzie-

my mie ^^|^\ znak stanniczy czyli lvlejnot liemu

IcrólaPrze- ^^f^ mysa, lvtóry jest wanie potom-

kiem czyli A praprawnukiem Mieszva Starego.

Próba wic wytumaczenia rónicy znaków stan-

niczycli Henryka Brodatego a l^róla Przemyla na pod-

stawie naszycli teoryj przeprowadzona, zdaa wietnie

egzamin.

Ale to dopiero doszlimy do znalvu stanniczego

Bolesawa Krzywoustego wstecz ; tymczasem zacliodzi

powane pytanie, czy tegosamego znaliu stanniczego,

jakiego uywa Bolesaw Krzywousty, uywa ju i pra-

ojciec dynastyi piastowskiej Piast Ciwociszcowicz.

Genealogia Piast()w przy zast()Sowaniu metody retro-

speitywnej, powinna na to pytanie odpowiedzie.

Otó Bolesaw Krzywousty nie by najstarszym

synem Wodzisawa Hermana, by nim Zbygniew, on

przeto odziedziczy znak stanniczy ojcowski, a Bolesaw

Krzywousty musia go odmieni. Odmiana ta nastpia

prawdopodobnie w formie najprostszej , to jest przez

wywrócenie ojcowskiego znaku, czyli e znak stanniczy
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Zbygniewa a wzgldnie Wlodzisawa Hermana musia
wyglda tak: ^—*^. Ale i Wodzislaw Herman
nie by najstar-

f I \ szym synem KazimirzaMnidia,

by nim bowiem , P , Bolesaw miay. Bolesaw^

miay przeto ^ odziedziczy znali: stanniczy oj-

cowski w jego dostojnej czyli nienaniszonej formie,

za Wodzisaw Herman musia go odmieni. Odmiana
Wlodzisawa Hermana mnsiaa znowu prawdopodobnie

by dokonan w najj^rostszej formie, to jest przez prze-

wrócenie znalvu staimiczego, czyli e znak staimiczy

Bolesawa miaego a wzgldnie tego ojca, lvazinurza

Mnicha wyglda tak: - I zn(»\\u Kazimirz

Mnich nie by najstar- ^^ szyni synem Mieszlva

n, by nim bowiem \ I / Bolesaw Mieszkowicz,

kt()ry te rzeczywicie, ^J-^ acz nader krótlvO bero

l<:sice po ojcu dziery, i oczywicie po nim stannic

w formie dostojnej odziedzicza. Gdy jednac tene
wkrótce umar bezpotomnie, talv e go nawet kronilca-

rze nasi w poczet ksit polskich nie zaliczaj, gdy

w skutek jego bezpotomnej mierci stannica Mieszka II

bya bez pana, wypada przypuci z wszelkiem pra-

wdopodobiestwem, e Kazimirz Mnich dziedziczc po

bezpotonmie zgasym Bolesawie !MieszlvOwiczu godno
seniorack, uywa tace pozostaej po ojcu stannicy

seniorackiej jako swej wasnej, czyli e Kazimirz Mnicli

uywa tej samej staimicy, jakiej uywa ojciec jego

Mieszek H Boleslawowicz.

Ale Mieszek II Boleslawowicz znowu nie jest naj-

starszym synenj Bolesawa Chrol)rego, by nim Ijowiem

Bezprym^), lvtóry te MieszvOwi H przez czas jald
stolec ojcowski spornym czyni. Znowu wic nie Alie-

szek II, ale Bezprym odziedziczy znale stanniczy po

') Patrz co do tych wszystkich genealogij nieoszacowane dzieo

kolegi Balzera, podtytuem: Genealogia Piastów, Kraków 1895, które

Akademia Umiejtnoci odznaczya zotym medalem z ftmdacyi . p.

Probusa Barczewskiego, a które rzetelnie kilka nawet takich medali

jest warte.
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Bolesawie Chrobrym a Mieszek II musia i>() odmieni''.

Odmiana ta nastpia, jalc jn tylelcro wspomniaem,
w sposób najprostszy, a zatem przez w^ywrdcenie znacii

stanniczego ojcowsciego. Bezprym ]irzeto a wzgldnie
Bolesaw Ci]'obry iiy\\ali prawdo])odobnie znakn stan-

niczego w fo]'mie talviej : ^«p»^ e za Bolesaw
C'liroljry by najstarszym

f I \ ^ pozostaycli po

Mieszkn I syn()w, czyli ts^m^ seniorem, za Mie-

szek I by najstarszym ^ synem Ziemomysa,
Ziemomys jeli nie jedynym to najstarszym synem
Leszl^a, Leszek jeli nie jed.Miym to najstarszym synem
Siemowita, Siemowit wreszcie prawdopodobnie jedynym
a w kadym razie najstarszym synem Piasta Ciwo-
ciszkowicza, przeto stannica, jakiej nj^wal Bolesaw
Clirobry, bya zai-azem stannica praojca dynasty i pia-

stowsldej, Piasta Chwociszkowicza.

Lecz czy rzeczywicie stannica, jakiej uywa
Piast Ciwociszkowicz, bya znpenie tak sam, jakiej

])óniej nywa Bolesaw C1iroI)ry? nie! w^ dwóci lvie-

runkaci bya ona odmienn:

1) a naprzckl nie naley zapomina, e Piast Chwo-
ciszlvOwicz Ijy jeszcze poganinem, l^rzy przeto w jego

stannicy nie m()g si jeszcze adn miar znajdowa
i m()g si tam dosta dopiero za Mieszl^a I ]i() przy-

jciu cirzeciastwa

;

2) na stannicy Piasta Cliwociszlcowicza widniaa

runa sl^andynawska w swej czystej nienadweronej for-

mie, wygldaa przeto tale: Y tymczasem w stan-

nicy Cliroln-ego Ijrak gik'- I nej poowy laski ru-

nicznej, lvt(5ra ubya dro- ^|^ ri"^.
uszczerl^ienia.

Wiemy ju, e kiedy po- / 1 1 czto znaki stannicze

odamywa od drzewc('>w i przenosi na proporce, czy-

niono to najczciej w niewaciwem miejscu, albowiem

nie znano ju pod<')wczas znaczenia run; w skutev tego

niewaciwego odamywania uszczerbiano run, a to

zazwyczaj w ten s]ios()b, e runa tracia doln polowe
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swej laski runicznej. Dziao si to prawdopodobnie
w XI lub nawet moe w X wieku.

Ale e znak stanniczy Chrobrego ma uaman
górn poow laslvi, przeto uszczerbienie to nnisiao na-

stpi \v<')\vc'zas, lviedy znav ten przedstawia run wy-
wrócon, a wic albo za panowania jNlieszka II albo

dopiero za panowania Bolesawa Krzywoustego.

Znali za stanniczy Piasta Ciociszl<;owicza wy-
glda rzeczywicie talv: w Ale jeli tak wy-
glda zna]v stanniczy I Piasta Cliwociszvie-

wicza, to ju z samego ^TN tego znaku jest wi-

doczne , e Piast nie by i 1 V seniorem, lecz mod-
szym dynast, gdy w jego znaku stanniczym brako-

wao runy tyr {'^), lvtóra po wsze czasy b>ia znamie-

niem stannicy senioraclciej.

Jeli za, jak to wiemy, Piast by synem modszym
Popiela Cliwociszca, czyli nab^a do dynasty i Popie-

lowicz()w, to jeli do jego znalcu stanniczego dodamy
seniorack run 'tyr

( ^ ) i zwiemy te tlwie runy
w S})OS(')b runom waciwy, tedy uzyslcamy znak senio-

raclii czyli stannic dynastyi Popielid('>w. Wedle tego

stannica Popielid()w nnisiaa wyglda talv:

jest te w polskiej ieraldyce lvillva ierb()W,

litóre od tegosamego znavu stanniczego po-

ciodz, mianowicie ierli Ogon('»w czyli Po-

waów, herb Niesiobiów czyli Krzywosd(>w i lierb Odro-
w()w ; rody przeto uywajce t>'ch lierb()w, to szczerzy

Popieowic/e.

A teraz z Icoeji musimy si zastanowi nad Icwi'-

sty, jak si waciwie nazywa stary Piast Cliwocisz-

kowicz. Jac Ijowiem mój stary a dowiadczony przy-

jaciel, Autor Cirobacyi w r()Z})i'awie pod tytuem:
„O Piacie i o piacie" niedawno ponad wszellc wtpli-
wo wykaza, wyraz „piast" nie by imieniem wlasnem,
lecz nazw nrzdn, e zatem ojciec Siemowita nie na-
zywa si Piastem lecz b}' rzeczywicie piastem czyli
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piastiiiiem iiilodycli ksit (pedagogn.s ducls iuvenis)

iia dworze starego Popiela. A jeli tak, to ze wzgldu,
e wszystkie nasze kroniki starego Piasta tylko Pia-

stem nazywaj, jeli Piast nie jest imieniem, to my
waciwie imienia starego Piasta zgol nie znamy.

Czy rzeczywicie wcale nie znamy? formalnie tak
jest niewtjdiwie! W rzeczywistoci za jest wszelkie

prawdopodobiestwo, e ono nam jest znane, lecz e
o tem sami nie wiemy. Ale jak drog dociec, jak to

imi starego Piasta Chwociszkowicza brzmiao?! Sprawa
w^ rzeczywistoci nie jest tak trndna.

Ani wtpi, e midzy rodami szlachty polskiej

redniowiecznej znajduj si i takie rody, które s\\('»j

pocztek od dynastyi Piastów wywodz. Jakkolwiek
bowiem nie jest nam dotychczas znany aden taki czo-

nek dynastyi ]3iastowskiej, kt()ryby jakiemid^olwiek ro-

dowi szlacheckiemu polskienni da pocztek, to jednak
nie naley spuszcza z oka , e nam najdawniejsza ge-

nealogia Piast<)w zgoa nie jest znan. Czy mona
bowiem przypuci, iby w dobie bawochwalczej, kiedy

ksita miewali po kilka a nawet po kilkanacie on,
i kiedy w skutek tego i liczl^a dzieci dochodzia do

nieznanej dzi wysokoci, syn Piasta Siemowit mia
tylko jednego syna Leszka, Leszek jednego tylko syna

Ziemomysa, Ziemomys wreszcie jednego syna Mieszka I;

ani podobiestwo przypuszcza podobnego zjawiska,

a jednak kronil^arze zgodnie t rzecz tak przedstawiaj.

Dlaczego? rzecz prosta! Kronikarzy i tradycy
historyczn obcliodzil tylko senior jal<:o dziedzic ksi-
cego stolca; modsi dynastowie, jako osoby bez ad-
nego znaczenia, nie obcliodzili ich wcale, wic zanoto-

wali tylko imiona ksit - senior()W, a o modszych
dynastach zachowali zupene milczenie.

Jestem wic zdania, e tak Siemowit, jak i Leszek

i Ziemomys kady z nich mia co najmniej po kilku,

jeli nie po kilkunastu syn('>w, kt(')rzy r<)nyni rodom
szlaclity polskiej redniowiecznej pocztek dali. Wiellva
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liczba herb<)W szlaclity polskiej , które od ziialcu stan-

niczego piastowskiego pocztek swój bior, dowodzi tego

ponad wszelk wtpliwo.
A jeli tak jest, to jeli, jak zwy wspomnielimy,

kady ród szlacliecki mia obok swego znaku stanni-

czego, take osobn sobie waciw proklamacy , a te

prolclamacye l)rane by>' po praojcacli rodów, to niepo-

doljna, aby w kt()iyni z rod<)w szlaclieclcicli polskicli

redniowiecznych, tych zwaszcza, kt()re od dynastyi pia-

stowskiej p()cztelv swój bior, nie docliowalo si w p ro-

le 1 a m a c y i imi praojca teje dynastyi, starego Pia-

sta Chwociszkowicza.

Aby odnale t proklamacy trzeba przedewszyst-

]viem

:

1) rozpatrzy si szczeg(')()\\ o w herbacli szlachty

polslviej redniowiecznycli, aby wynale te, które nie-

wtpliwie od rnny stanniczej piastowsie iej jiocztelc swój

jior. W tycli posznl^iwaniach naley uwzgldni-, e
w adnym lierbie nie moe si znale runa stannicza

piastowska w swej czystej prastarej formie, lecz w kszta-

cie noszcym znamiona dwiu-li faz przeol>raenia, mia-

nowicie uszczerbienia i ulierbienia. Ti' wic herby, które

od znalai stanniczego piastowsciego pocztek swój l^ior,

mogyby pi-zeilstawia

:

a) podliow barJ^ieni do góry obrócon, pod ni
krzy,

h) póksiyc; barkiem do góry obrck-ony, pod nim
krzy,

c) poupiercie iDarkiem do gór}' zwrócon>', pod

nim lerzy,

cl) trb myliwsk barkiem do góry zwr<kon,
pod ni krzy,

e) zawias czyli uclio kotelne barkiem do g()ry

zwrócone, z l>:rzyem pod spodem, wreszcie

f) svrzyulv l3arkiem do g<)ry zwr()cony;

"2) naley si rozpatrzy w imionacli w dynastyi

Piastów pospolicie nywanycli, gdy oczywicie wedle
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zwyczaju u i'i)d('>Nv szlachty polskiej w wiekach rednicli

pospolicie praktyko\vaneg-o, i stary Piast musia uy-
wa jednego z tych imion, jakie piiniej w dynastyi

piastowslciej s w pospolitem uyciu, zaczem i w owej

proklamacyi imionowej, kt(')rej szukamy, powinno si
znale tal^ie imi, jakie w dynastyi Piastów jest w po-

spolitem uyciu.

Ot() zaczynamy od punktu drugiego.

W dynastyi Piast(')w pospolicie uywanemi i tylko

tej dynastyi wlaciwend a u innych rod<'>w szlacheckich

poLskicli nigdy nieuywanemi s imiona: Bolesaw,

Wlodzislaw czyli Wode]v, Mieczysaw czyli jMieszelv,

Kazimir, Leszelc i Przemys czyli Przemelc. Z tyci

imion najpospolitszem i najbardziej lidanem w dyna-

styi i^iastowskiej jest imi Bolesaw, z vt()remto imie-

niem spotykamy tal^ monarcli(')W polskich, jalcote ksi-

t wiell^o- i mao])olskicli, mazowieckici i szlslcici

przeszo dwudziestu. Jednego wic z powyszy cli imion

musia uywa take Piast Cliwosciszlcowicz, a naj-

])rawdopodoljniej imienia Bolesaw.

Co do pierwszego puidctu, to najstaranniejsz>' prze-

gld lierl3(3w szlachty polslviej redniowiecznej wylva-

zuje, i w lieraldyce polslviej redniowiecznej jest tylko

jeden herb podoljnego lisztatu, a mianowicie wyobraa
on podkow bar]>:iem do g<>ry oljrócon, pod ni Icrzy.

Herlju tego uywa u nas w wie^acli rednicli Ja-

laisz z uvOwicy sdzia surrogat sdecvi na pieczci

swej z r. 1378') z t jednac rónic, i pod pod]vOw

miasto Icrzya cadzie miecz, co w heraldyce rechiio-

wiecznej jest do pospolitem zjawisciem, dalej Pietrasz

z Janlcowic sdzia grodzki cralvowslvi, na pieczci z r.

1400, ])rzeciowanej w arcliiwum Cysters<')w w Szczy-

rzycu, z t atoli odmian, i miasto pods:o^^'y iadzie

uclio lvotene, wreszcie Pawe l^is^up laodycejski, su-

fragan krakowsci, na pieczci z r. 1460, przecliowanej

') Kodeks ^Maopolski N. M2.
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w arcliiwmii ka])ituy katedralnej krakowskiej, w po-

prawnym ksztacie.

Herbu te<:>o ani za[)iski sdowe ani Dugosz
w swyeli klejnotaeli osol)n() nie podaje, proklamacya

przeto takowego narazie nie jest nam znan. Skrztne

jednak posznkiwania w pomnikach redniowiecznych

dozwol nam zapewne odszukania tej proklamacyi.

Ot() biblioteka kórnicka posiada w swycli cen-

nych zbioracli rkopis z XV wieku, obnjmnjcy Insi-

gnici sea ClenocUa Dugosza, a bdcy prawdo|)odobnie

autografem samego Dugosza. W rlcopisie tym aci-
skim znajduje si kr()tki opis kilkudziesiciu celniej-

szych herb()w szlacity polskiej, oczywicie spóczenie

rkopisowi a wic prawdopodobnie ocoo polowy XV
wiekn uywaiiycli, a co waniejsza, e przy omiu her-

l)ach domieszczone s rysunki odnonycli ierl3()w, od-

rczuie pi(U'l<;iem rolone. Ot('> pomidzy temi rysowa-

nemi pi(')rkiem herbami znaj(hije si talce rysunek

herbu Jastrzbiec, ale zupenie odmienny od tego, jaki

i na pieczciacli redniowiecznycli i u heraldy]<:(')W na-

szych póniejszycli spotykamy, a r()nica w teni polega,

i gdy u zwyczajnego Jastrzbca podkowa jest bariiem

na d('>l a ocelami do góry wywrócona, to ów Dugo-
sz()w rysunek w-yobraa ten hei"b odwrotnie, to jest

podkow barkiem do gó]"y a ocelami na dó zwrócon,

pod ni krzy. /'TN Herb w tej formie jest wpra-

wdzie znany na- VTy szym p('>niejszym ]ieraldyla)m,

lecz nie nazywa si Jastrzbcem ale Tp pod-

kow; a jestt(» ten sam lierb wanie, którego jako

najl)ardziej zblionego ]vsztaltem do ksztatu stannicy

piastowskiej, jak powy, }>roklamacyi poszukujemy.

Pokazywaoby si z tego, e herb ten jeszcze za

czasów Dugosza uwaano talve ponielcd za Jastrzbca,

z czegoby ju lvoniecznie wynikao, e olja te herljy

maj wspólne pochodzenie. Czy to moebne? oczywi-

cie! I nasz ierb Ijowiem i Jastrzbiec nie s niczem

innem, jak uierbionemi runami, z t tylko r(')nic.
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e podczas ii,dy Jastrzhioc pochodzi od runy skandy-
nawskiej madr

| j f u lukowatem znamieniu, to

nasz lierb po- y^i ^/ cliodzi natomiast od rnny yr
V('>\vnie o lu- | w Icowatem znamie-

niu
;
gdy jednak 1 I runy mog by

Idadzione wprost lub prze- /T*\ '^vr()Cone, a w he-

raldyce polskiej rednio- i 1 I wiecznej wywra-
canie herb()W, zwaszcza z teniat(')w runicznych pocho-

dzcych, naley do do pospolitycli zjawisk, przeto nasz

herb moe uchodzi za wywróconego Jastrzbca, a Ja-

strzbiec moe uchodzi za herb nasz jeno wywrócon}'.

Tylko temu si musimy jak najsilniej oponowa,
jakoby nasz herb móg si nazywa r(')wnie Jastrz-

biec. Z natury rzeczy bowiem wynika, e jak kady
znalv herbowy odmienny, przeznaczony na osobn cho-

rgiew czyli stannic, musi mie te swoje osobne haso
czyli osobn proklamacy, tak te i proklamacya do

jednego tyl]vO znaku chorgiewnego odnosi si moe.
Jeli przeto mamj^ dwa odmienne znaki, mianowicie:

7^TX /^^\ ^^^ musiay by pierwotnie i dwie

y*~|~0 VTy odrbne proklamacy, jedn by Ja-

strzljiec a drugiej wanie musimy po-

szuka. Kad nacislv na wyraz pierwM)tnie, co tak

rozumiem, e w wiekach rednicli l^ady wieo po-

wstay znak odmienny stanniczy musia otrzyma
zaraz tal^e sw odmienn prol\:lamacy. Pc^niej zda-

rzao si, e jeden herb przychodzi do dwócli lub wi-
cej proklamacyj. Dziao si to na dwojalviej drodze,

mianowicie

:

1) wspomniaem powyej, e proklamacy pier-

wotne brane byy po imionach praojc('>w rodu czyli

pulvOwników -wojewodów; prol^lamacye te z natury

rzeczy nie mogy by zrazu stae i wieczne. Jeli bo-

wiem gowa rodu zmara, a pozostay senior innego

jak ojciec uywa imienia, to i proldamacya imionowa.

wzita z imienia zmarej gowy rodu, przemieniaa si
w ])roklamacy wzit z imienia nowego seniora. Otó
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iiicr;!/, (Ilii^o jcs/r/c iiJr/\ iii\ \s:il;i sii' |>;iiiii<;(" wsszirj

/ (i/y<'i:i |irol< hiiiiJicyi s;iis/,cj. I )o,s;Hliiy |>i/\ khid tcj^o

iiijiiiiy ii;i |»r<»kliiiiiii(y;i(li I )i;il;()\\ ic i S;i.s<»\\ic, l\t('>r<'

si(^ j<'.s/,(/<' (l<» cziisfAy I )lii;^<is/;i w |»;iiiii<'ci docliow ;ily,

<'li()ci;i/, i Dniu i S:is jcszc/c w (Iniiiicj |)(»|(»\\ic \\\
wieku |i(iiii:iiTi- ruiiii'\\;i/ jcdiuik /iiii;iii;i piok hiiii;icyi

iiM»;^l;i w |»i()\v;Ml/,ic w \\(»jskii hiiliiiiiiictASO 1 /.u\]\\i^s/.:\-

iii<S |>r/,<'f<» Hliiriiiio si(^ Nsszt-lkii-mi s|»os<)l(;iiiii Ifimi

/;i|iol)ic(|/. N;i j|}ilAvi<iH/,yin .s|»<)si»Im'Iii /;i|»olti('/,i-iii;i l;iki"'j

/miiiiiic l»\ In, ii:i(hiiiii' ii;i j,s(;irHy,(Mnii .syimwi (e^o s;i-

iiii';4(» iminiiii, jiiki(! iKtsil ojciec; w tiikiiii r;i/,ie iiiiecc

ojc;i i ii;isl('|>,sj\\(» Heiii(H"i nie |H»ci;m;iloliy ziiiiiiny |ir<i-

khiiiKicyi /ii soli,-). Ale i (o /,(kii/;ili» sic iiier;i/, e ikij-

sl;irs/,y syn iiiiiiirl |ti/.e(| (ijcein, u ,skii(el< cze;i,() nilodszy

.syn, ii(»s/;|cy inne inii<', u sle|i(»\\;il w |ini\\;i .seniorji.

Alty i w liikiin \\y|i;nlkii |)n»k himucyi nie y.iiiieiii:ic,

wymylono ,s|»os(')lt ojiiit rzeiiiii |»rokl:iniiic\ i ojcowskiej

J<oi'ic('»w k:i |>:ili"oniniiczii;! ic Inli ic/, ne zii:ik, e to jii

nie ojciec lec/ je|^'o pofoniek. /w;il si(' n. |>. J^loWil

rodn l\ii\\:i :i mi:il |mi nim ii;tsl;(|)ic syn (loworek, to

/;inii;ist /niieiiinc |tiok hunncyi^ |{;iw';i n:i ( iowoi-kow;i,

/iniciiioijo j;i |\lk<» ii:i |{;iwic/ i l»\ lo doln/e, L;(ly

(loworek J:d<o syn llnwy l»yl i/ec/yw icie |{iiwic/eni.

W \ll wieku ryctwstwo- s/l;iclit;i oti/\in:ilo ii|»o-

s:i<'nie /ieini:! i /;ic/eo soltie w n;id;iii\(li dolinicli /;i-

kl;id;ic i;iii;i/d;i rodowe Z powodu /ii;ic/iieji,o ro/r;id/;i-

ni:i sie s/l:iclity /;ic/(dy sic jccjne i te s;inie iiiiion;i

W' r<')iiycli rodiicli |»owt;ir"/;ic, co ^ro/ilo w |»iow ;id/e-

nieui wiclkiei^-o /;iiiii('s/;ini;i w ol»o/ie, e(|y|,y kilku

|>i'okl:ini od jediii'e() i te<^(»s;iineL;<» imienin w/itycli,

))ylo jedniikow \cli. .\l»y temu Icihimnclwii /;i|>ol)ied/,

])()c/t() ]n'iu', nowe |trokl;ini;icye wedle n:i/w t;ni;i/d

rodowycii. ()t('> niern/ l);ird/o dlii;^'o |»o/osl!iwiily w |»:i-

micci obok nowych wyfw'oi-/onycli |n-(d<l;iniJicyj tojto-

jj,r;ilic/nycli, tiik/e diiwne imioiKtwc, w ys/le / ii\ci;i,

;i niei';i/ nnwet te sliiic prok l;iiii;ic\ c nie diily sic no-

wym wc;ile w\|tr/ec i iil i/\ iii\ w ;il\ sic w ii/\ciii. Tnk
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n. \>.
]•<')'[ ii;i,d\vjuiJt,(AV iiywul pif^rwotnit; jo-okiajDUcyi

iinionowHJ Kadwari, /Anicml yd na topograficzn Wierz-
bowa, al*; inirnoto utr-zyTnywala si w swej mocy <Ja-

wnieJHza proklaiiiacya iiarJwan, a nawet prawrlojjo-

flobriie jeszcze rlawnir^jsza orl Rarlwana Kaja, Tak r<xl

Trh<»w uywa f»i(;rwotnie iniionowej f)roklaniacyi

Trubii, f>'»ni(j zini;rii takow na topograficzn JJrze-

/.iriJi, niinioto iitizyrnaa sif^ flawniej.sza pi-oklainaf-ya

'1'riy i nie ustpia miejsca iirzezinie, i t. p.

•-Jy firujz firoji formowania si kilku prokinniacyj

przy jedrjym zrifiku Htanniczym ;ya rckoii.sfjlidacya.

Pierwotnie kafl\ modszy dynasta forwal sobie swoj
osojn stannicf^ z osoijn pi"okhiinacy. Gdy jednak

w skutek roznidzania si^ szlaclity zaczf^to dzieli*-

ur. jatki na coniz drobniejsze dziay, nboejca szlacita

ni'- IjyJi, w stfinie utrzymur'; nieniz swej osobinj cho-

rgwi i czyfi h\(^ n;if)OWJ'ót z cior^wi bd szcze-

j)ow sernoni, bd iriiui^o pot/^iiiejsze^-o brata. Ta]<:a

rekorisolidjicya pocij^aia za sob zjiiMecianie osome^o
zn}d<u starniiczej^o i pown')t \,<,<\ ~t;ir> ztuilc stfamiczy

szczep«nvy czyli scnioracki, jntjklaiiiac)*^ j(^dna<: wasn
zac^iowywano, a to dla te^o, e tak /rekonsolidowani

(;zonkr)wie zaciowywnli iniinoto w obozie swoje od-

n^bnc! miejsce, wic^c si<^ tez i osobna pi'okhiiiiacy zwo-

ywali,

Najbardziej infcrcsujcym przykhnliin (akiij re-

konsolida,cyi jest licrb .Jastrzf^bit.-c, kt()ry \\<<ll' znulci

Hredniowicczny<'li mia mie jeszcz<! szef- iiiii\'li jiro-

kla,macyj, mianowicie: iJolecic, Kaniowa. Lndluza,

Naj^()ra, I^azcka i Zai-asy. Ot<'»y. .^rly, Jak Juz wyej
wsporrmiacm, a<lna stannica nic mo^a mie('^ wicej

prokhuuacyj, jak jedne, za kada ))roklamacya odpo-

wiadaa, pierwotinc osobnej stannic\. przeto mamy In

u .histry.bca, o<',zywi(;i(3 z rckonsolidac^y do czynienia :

.Jastrzb, Molcjstji, Kania, Lud bor, Na^^or, azka i Za-

ras byli oczywicie )'odzon\'mi brat-nd, Ittórzy po mier-

ci ojca utworzyli sobie siechn odcebnycji stannic z ty-
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lu odrbnenii znakami staniuczemi i ]}roklamacyami.

Gdy jednalv nastpnie w skutelv uboenia potomkom
owycli Ijraci trudno byo utrzyma wasnycli cliorg"wi,

przyczyli si napowrót do stannicy sn najpotniej-

szeg-o z nich rodu potomków Jastrzbia czyli Jastrzb-

ców zarzucajc swoje odmienne stannice, gdy odtd
ju pod wspóln stannic Jastrzbców na wypraw
wojeim i bd mieli, ?i zatrzymali sobie tyll^o swoje

prolvlamacye, jalco lad osobnego pocliodzenia rodo-

wego.

Jeli przeto l^ady znak stannicz}- ma pierwotnie

swoj osobn jedn proklamacy, a kada proklamacya
reprezentuje osobny znak staimiczy, to nie moe by,
iby prolvlamacva Jastrzbiec re]n-ezentowaa dwa znaki:

zrós si z prolclamacy Jastrz- \^~Y
biec, to znale /^TN niusia mie inn prokla-
macy, któr r^ I V koniecznie odszuka nuisimy.

U Jastrzljca o t drug prolvlamacy nietrudno,

raczej jest kopot z mnogoci proiclamacyj, skoro icli

Jastrzbiec, jalc co dopiero przytoczylimy, a siedm

osoljnycli liczy. Otó z tych siedmiu proclamacyj Ja-

strzbca oprócz samej prevlamacyi Jastrzbiec, kt('»ra

jest najpospolitsz, bardzo pospolit jest jeszcze pro-

lvlamacya Bolesta. Ród Bolest()W na Mazowszu jest

\N' wiekaci rednich bardzo rozrodzony. W r. 1408

otrzjanuje on od lisicia Siemowita osobny ])rzywilej

dla siebit': w przywileju tym jest blislco 50 rodzin wy-
szczeg()lnionycli, które do tego rodu szczepowego na-

le.
Mamy przeto dwa znaki stanu icze i do nicli dwie

proklamacy : Jastrzbiec i Bolesta. Jeli wic Jastrz-

Ijiec zrós si ze znaviem "7 T "Y
to prolvlamacya Bole-

sta bdzie si oczywicie od- rjTy nosi do znaku: /TN
Czy tak ? niewtpliwie ! Na dowód tego po- vTy
suy nam piecz Bartomieja, sdziego po-
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ckiego z r. 1363 ^), na kt()rej to pieczci jest whinie
przedstawiony Jastrzbiec w tej formie, jak go kadzie
rkopis Dlngosza, to jest, e podkowa barkiem do

góry obrócona, nakrywa krzy. W otolvii pieczci wi-

dnieje na])is: s. Bartholomei Bole. Ów sdzia pocki

Bartomiej zwa si przeto Bolest, nalea wic do

rodu Bolestów czyli Bolecic(')w, a lierb przez luego na

pieczci uyty, jest ierbem B(deeic.

Có znaczy proldamacya Bolecic czyli Bolesta?

Jestto zdrol^niaa forma imienia Bolesaw , vt(')re jak

jn wiem>', w dolnie piastowslciej tyJko w dynasty i Pia-

st()w jest uywane. Ów Bolesta przeto, od którego pro-

klamacya teje nazwy j^ocliodzi, by niewtpliwie czon-

kiem dynastyi Piast(')W i to praojcem tej dynastyi,

gdy za praojcem dynastyi Piast()w jest Cliwoci-

szkowicz, piast czyli piastun (peclagogus d^icis iu-

ueni) na dworze Popiela Ciwociszlca i syn tego Po-

piela, którego imi nam nie jest znane, przeto Bolesta

czyli Bolesaw jest imi wanie tego Ciwociszko-
wicza piasta. e za i lierb Bolesta tav dosconale ze

znaviem stanniczym piewotnym dynastii Piastów si
sciodzi, ];)i-zeto rzecz t naley uwaa za zupenie

udowodnion.
Bolesaw przeto czyli Bolesta zwa si najstarszy

z modszyci czonl^ów dynastyi Popielidów; a tav jak

dynastya Piastów jest najcelniejszym z modszyci ro-

dów czyli drugiego pokolenia szlacity polsviej wieków

rednici, tak ów Bolesta powinien po Popielu (III),

najstarszym synie Popiela (II) Cliwociszka czyli se-

niorze, w szeregu dynastów drugiego polvolenia naj-

celniejsze zajmowa miejsce.

Rozpatrujc powyej proklamacye ier^u Jastrz-

biec przyszlimy do przelconauia, e równoczenie yo
siedmiu jraci rodzonycli, mianowicie Bolesta, Jastrzlj,

') Kodeks dyplomatyczny ksistwa mazowieckiego, str. 77

Nr. 83.
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Kania, lAidbor, Nagor, azka i Zaras
;
jeli to s ro-

dzeni bracia midzy sob, natenczas s to wszystko

modsi synowie starego Popiela (II) Chwociszka, do

kt()rych gdy dodamy najstarszego syna Popiela (III),

ostatniego panujcego ksicia tej dynastyi, okae si,

e stary Popiel (II) Chwosciszek mia synów omiu.
Ci omiu synowie Popiela (II) Cliwociszka to

najcelniejszy zastp drugiego polcolenia dvnast()W szla-

chty polskiej wieków rednicli, kadziemy icli tu wic
jako pocztek drugiego polcolenia:

37. Popiel (//) Chwociszkowicz,

38. Bolesa-Piasf.

39. Jastrzb, -10. Kania,

41. Lndbor, 42. Nagor,

43. azka, 44. Zaras.

Jalvkolwiek badania te dostarczyy nam tak cen-

nego a tak ol)titego materyau do genealogii ostatnich

polvole dyna.styi Popielid('t\v. to jcdnalc nie jestto je-

szcze wszystko, co z lierahlyl^i [)olskiej redniowiecznej

do genealogii dynastyi Popielidów, wydoby mona.
Badania nasze dotycliczasowe zajmoway si tyllco

lini modsz dynastyi Popielidów, to jest 1 ini Pia-

st()w, i temi lierbami, Ictóre widocznie ze znaku stan-

niczego Piastów pocztek sw()j bior. Znalcu seniora-

cdego Popielid(')W nie tylcalimy jeszcze wcale. Tym-
czasem lieraldylva polska redniowieczna wykazuje

i talvicli killva lierbów, które wprost ze stannicy senio-

rackiej Popielid()w pocztelc swój Ijior.

Przypominam, i badaniami i>oprzednienu do-

szlimy do rezultatu, e })ierwotna stannica Popielid(')w

wygldaa tak: ^|. (^t<) s trz>' lierl)y ]iomidz>'

lierbami sza- ^1 V chty jiolsiciej redniowiecznej,

itóre ponad /"^N ^^S7.elv wtpliwo od tego

znalai seniora- j 1 1 c:iego Popielid()W pochodz.
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Najbardziej zblionym jest herb, którego prokla-

macya jest Ogonowie albo Powaowie i wyglda tak:

, Jestto wic zupenie stannica Popielid()W, ale

^/|\^ taka, kt(3ra ju przesza faz nszczerbienia,

^L pry.y której utracia doln poow laski runi-

[ \ cznej.

^d, i wyglda tal^:: j. Jestto równie jeszcze

bannica Popielid(')w, ^/|v ^'^ ii\V^ ,
lvt()ra ta]v jak

oprzednia, przebya vjlL^ cl^^^ie fazy przeobraenia,

lianowicie faz u- ^i>) szczerbienia, przy vtórej

Drugim z koleji jest herb, którego prol^lamacya

jest Odrow, a kt(jry wyglda tak: j. Jestto je-

szcze stannica Popielid()w, ale tal^a, ./jN. kt()ra ju
przesza dwie fazy przeobraenia, ^"^^ mianowi-

cie faz nszczerbienia, przy której \ / utracia

doln poow laski runicznej, i faz ulierbie-

nia, przy ^tórej lulvOwate znami runiczne przemienio

si w zawias.

Trzecim wreszcie lierbeni jest herb, lvt<5rego pro-

klamacya brzmi zwyczajnie Niesobia a take Krzywo-

sd, i wyglda tak: ^ Jestto równie jeszcze

sta]

popr>

mianow;

utracia doln po- Iow laski runicznej, i fa-

z uherbienia, przy lvt(jrej ul^owate kreski znamienne

przemieniy si w ogon orli.

Te trzy herby przeto najniewtpliwiej w stannicy

seniorackiej Popielidów pocztek swój bior.

Jaito wytumaczy. ]Moebnoci s dwie: albo

Popiel (III) pozostawi trzech synów: Powa, Odro-

bda i Niesoba, lvtórzy jako potomkowie seniora mieli

prawo w znali:acli swoich stanniczycli zacliowa run
tyr (^), ale w takim razie có poczniemy z Gallem,

który mówi: ,,et de regno PiimpU cum sobole radidtus

extirpauU,'' z czegoby wynikao, e Popiel (III) zgin
wraz z calem swojem potomstw^em ; chyba ebymy
ow ekstyrpacy de regno tumaczyli sobie wygnaniem

z kraju, jak te rzeczywicie byo, gdy Popiel (III)

pozbawiony ksicego stolca, nie zosta bynajmniej

Tom II. 4
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pozbawiony ycia, ale tylko z kraju wygoniony; albo

te tak sobie tumaczy , e owi dynastowie Powala,

Oclrobd i Niesob nale do dziadowskich lub pradzia-

dowskicli linij Popiela (III), ale chocia j^rzeciw takie-

mu przypuszczeniu nic])ym nie mia stanowczego do

zarzucenia, to jednak sprzeciwiaoby si ono mojemu
silnie zakorzenionemu przekonaniu, e instytucya zna-

ków stanniczych runicznych i icli podzia na seniora-

ckie i modsze, nie siga epolci dawniejszej nad Iconiec

VIII lub sam ]^ocztek IX wieku, lecz jest w caoci
dopiero wytworem organizujcej sie wyju-awy I'olak<')W

z nad Laby nad Warte.

Wobec tego przyjmuj, e Popiel (III) mia trzech

synów, Powa, Odrol)da i Niesol)a, l<:t('»rzy dali po-

cztek trzem rodom szlacheclcim polskim redniowie-

cznym Ogoczyków, Odrow()w i Niesobi()w. Ci pra-

dyuastowie atoli nale w takim razie dopiero do

polcolenia trzeciego (867—900), a jeli icli ju tutaj

kad, to tylko dla tego, e do trzeciego i dalszycli po-

kole nie bd mia adnyci prawie innych materya-

ów, i e do niniejszej grupy musz zatem wprowa-
dza wszystdcli tyci d\'nast()w, kt('<rycli z ]i()la)le

drugiego, trzeciego, czwartego, pitego i sz('>stego, po-

lvolenia wydoby mi si uda.

Wstawiam wic tutaj owycli trzech dyiuist()W:

45. Powaa, 40. Oclrobd,

47. Niesob,

Ale i na teni jeszcze nie koniec genealogii dyna-

styi Popielid()w. Jak nam Nsiadomo, i)ierwotny znak
stanniczy tej dynastyi sl^ada si z dw()cli run sl^an-

dynawskicli zwizanych, mianowicie runy yr i t;y^r.

- ^ Rima ;^'r jest rodow run dynastyi

I -/|\. Popielidów, runa tyr t}dlvO symbolem

^^1^^ I godnoci senioraclviej czyli wojewo-

/ 1 1 i clzh'iskiej.
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/\/4\ t T

otó kada z tycli dwóch run moe Ijy pisana
wedle prawide nmicznj^cli dwojakim ksztalteju, to jest

moe mie kre-

ski znamienne
proste lub te
ukowato ^^ y-

gite, któryto odmienny spos(')b rysowania run ich alfa-

betycznego znaczenia w niczem nie zmienia czyli jest

wogóle bez znaczenia.

jNIamy wic do oddania tych dw()cli run czter}'

znaki, a formujc z tycJi czterech znaków runy zoone,
otrzymujemy czter>' osobne kombinacye

:

^^ ^—1^ Ictóreto wszystlvie

y \^ -^T^ ^T^ 1^ znaki jedno i to-
-

>*r^ A\. samo maj zna-

yK/Ti czenie, a gdy w
nicli jedna i ta-

sama rinia yr, w j runa rodowa, dyna-

styi Popielidów I I waciwa
,

jest run
zasadnicz, ^^^ ^i\ P^'^*^^*^

wszystkie ro-

dy, u ]i:tórycli J^ 1 v I 1 1 si znajd stannice

z tych czterech znak<v formowane, pochodz niewt-

pliwie od czonlc(>w dynastyi Popielidów.

Otó rozpatrujc si w lierbach szlaclity polskiej

redniowiecznej, dostrzegamy nastpujce herby wy-

wodzce si od owych czterecli znalvów mianowicie:

herb Kociesza, Ictórego proklamacya imio-

_ _ nowa wslcazuje jals:o pradynast Kocieclia,

1) *J^ którego nkl nazwalimy rodem szczepowym

szlacheckim polskim dwudziestym trzecim;

herb Ogoczyk, o l^tórym ju wyej mówi-

2) ^_f^ llmy, a kt()ry stanowi stannice seniorack

Popielidów

;
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^T^ a raczej her]) 1 W Czewoja, kt()reg()

I proklainac-a ^^^ iinionowa wskazuje
^) ^JL .i^i^'^ pradyna- 1^ st Czewoja, którego

I ^ ród nazwali- ^^\ my rodem szczepo-
- *- wym szlaclie- ^ ckiiii polskim dwu-

dziestym czwartym.

Kocieclia przeto i Czewoja trzeba uwaa conaj-

mniej jako stryjecznych braci Popiela (III) i Bolesty
Chwociszkowdczów.

Ze znaku ^^ adnego herbu polskiego wy-
ledzi nam si 'T^ dotd nie udao, miejmy na-
dziej, i on JL si jeszcze w heraldyce ru-

skiej odnajdzie. Xl\

Jakkolwiek nie ulega adnej wtpliwoci, e wszy-
stkie 36 pierwotnych rodów szczepowych szlachty

polskiej od czterech tylko praojc()w pochodz, miano-
wicie od Popiela (I), Przybyslawa, Odona i Cieszymira
Leszkowicz(nv czyli Sanionowicz(3w, e zatem waci-
wie tyllvO z czterema rodami szczepowemi mieliby-
my do czynienia, to jednak, gdy ze znalcihy stanniczych

owych 36 rodów polirewiestwo tych r()d<')W i })rzyna-

leno ich d(^ wsp()lnego praojca, jak sic to nam przy
dynastyi Popiel<'>w wietnie udao, wyprowadzi si nie

da, musimy porzuci wszelkie usiowania w tym lvie-

ranlcu i bada i)roklamacyc idc porzdlv;iem abecado-
wym. A wic:

Alabanda, proklamacya pono od wyrazu niemie-

ckiego Halsband pochodzca, jest wyrazem cudzoziem-
skun i trudno ]n-zypuci, iby w wojsku polskiem
lviedylvolwiek uywan bya. Herb wyobraa koniow
sz3'j w pólisiycu, jest wic na mod zacliodnio-eu-

ropejslc formowany; jaki za by znale rimiczny u tego

rodu przed herbem uywany, nie jest nam wiadomo. Gdy
zreszt i proklamacya nie dostarcza nam imienia pra-

ojca tego rodu, jest proklamacya ta dla naszycli bada
genealogicznycli obojtn.
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Amadejowa ]ioclioclzi od imienia Amadej czy Ha-
madej, ]d('iry dopiero w ])ierwszyeli latach panowania
króla Kazimirza AV. z Wgier do Polski przyby. Na-
ley wic dopiero do wieku XIY.

Awdaniec, proklamacya ta pochodzi od imieiua

w. Awdentego, nie moe by zatem starsz nad epok
przyjcia chrzecijastwa przez Polaków i do czasów

pogastwa odniesion by nie moe.
Barkaa, wskazuje imi Barka, kt()re jest imie-

niem praojca tego rodu. Gdy jednak wygld tego herbu

nie jest nam zgoa znany, nie moemy orzec, czy ów
Barka naley do pokolenia ])ierwszego czy do póniej-

szych. W kadym razie naley on do poczetu dawniej-

szego rycerstwa polskiego redniowiecznego.

Belcz jest j^roklamacy pochodzc od imienia

wasnego Belek albo Bet. Rysunelc jednak lierbu t
proklamacya reprezentowanego jest nam zgoa nieznany,

wie tyllvO owego Belka czy te Beta, jalvO praojca

rodu w poczet dawniejszego rycerstwa polslviego re-

dniowiecznego bez bliszego oznaczenia wprowadzamy.
Biaa jest proklamacya wzit od imienia praojca

rodu, którym by Biay. Herb przedstawia stanowczo

herlj linij modszych, ()w wic Biay jest jednym z dy-

nastów nalecych do pokolenia drugiego szlaclity pol-

skiej redniowiecznej.

Biaga jest ]H"oklamacya imionowa, wskazujca
praojca rodu imieniem Biag. Gdy proklamacya ta

suy herbowi Druyna, za herb ten jest herbem linii

modszej, prifeto i owego Biaga musimy zaliczy po-

midzy dynastów drugiego pokolenia.

Biberstajn jest proklamacya widocznie cudzoziem-

skiego a w szczególnoci niemieckiego pochodzenia,

nie jest prawdopodobnie dawniejsz nad wiele XIII

i do doby Pojelidów odniesion by nie moe.
Bieleje, jest proklamacya imionowa i wslcazuje

imi Bielej, jako imi praojca rodu. Herb atoli do tej

prolvlamacyi przywizany, nie jest nam znany, wic



— 54 —

tylko owego pradynast Bielej w poczet dawniejszego

rycerstwa polskiego redniowiecznego bez bliszego

oznaczenia zaliczamy.

Bielina jest polslc proklamacy dla lierbn Ala-

banda. Poniewa proklamacy Alabanda jest wzit
z lierbn, a zatem nie moga powsta wczeniej jak na
schykn XIII Inb na pocztku XIV wieku, przeto pro-

klamacy Bielina jest prastar tego rodu proklamacy,
siga oczywicie czas()w, kiedy ród ten jeszcze rnni-

cznej stannicy uywa, i wskazuje na praojca tego
rodn, kt('y si znowu Biaym nazywa. .Tali: wygldaa
ta runiczna stamiica rodu Bielin()W, nie wiemy na
pewne. Jest wprawdzie w heraldyce polskiej rednio-

wiecznej znany inny ierlj z tak sam proclamacy
Bielina, ktc)ry wyoljraa podvOw barkiem na d()t

zwrócon, w niej strzaa przekrzyowana ostrzem do

góry. Ilerl) ten jest niewtpliwie nlierbion run, by
wic moe, i to jest ten runiczny znak stanniczy, lvtó-

rego ród Bielinów z prawieku uywa, zanim przyj
ierb koniow szyj w pólvsiycu.

Gdyby tak rzeczywicie Ijylo, w talcim razie ()w

Biay, praojciec rodu Bielinów, nalealljy do rodu

szczepowego szlacieckiego polskiego siódmego, do linii

seniorackiej i m()gby l^y synem INFdrostlca ]U'aojca

tego rodu, a zatem naleaby do polcoenia drugiego

pradynastów szlacity polsviej.

Bienia, jest proldamacya imionowa, wslcazujca

praojca rodu imieniem Bie czyli Benedykt. Imi to

chrzecijaskie wskazuje, e proklamacy* ta do doby
Popielid(')w adn miar odniesion Ijy nie moe.

Biesowie, jest proklamacy imionowa i ws^azuje

praojca rodu imieniem Bies. Herb Kornic, który t
prols:lamacy jest reprezentowany, zostnje w najcilej-

szym zwizku z ierbami Bogoria i ]Mdrostlvi i wy-
glda tak, jak gdyby Bies Ijy rodzonym laratem Bo-

gora i Mdrostva. Zosta te on ju jako pradynasta
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rodu szlacheckiego szczepowego ósmego w poczet pra-

dynastów pierwszego pokolenia wliczony.

Blino, jest proklamacya, której etymologicznego

znaczenia wyjani nie jestem w stanie. Moe by, ze

ona pochodzi od imienia osobowego Blin; zastanawia

wszelako kocówka rodzaju nijakiego, podczas gdy
wszystkie proklamacye maj zazwyczaj kocówk e-
sk. Herb t prol^lamacy reprezentowany, nie jest

znany.

Boyna, jest proklamacya imionow i wskazuje

praojca rodu imieniem Bogi. By to prawdo pod(jljnie

brat Cliorljaa i jeden z pradynastów rodu szczepo-

wego Starzów, wic ju nawet do drugiego pokolenia

rycerstwa polskiego wieków rednich zaliczony Ijy

moe.
Bogoria, jest proklamacya imionow rodu szcze-

powego szlaclieckiego szóstego, którego praojciec Bogor

zosta ju pomidzy pradynast()w pierwszego pokolenia

szlachty redniowiecznej polskiej zaliczony.

Bojcza, proklamacya imionow, wskazuje imi
praojca rodu Bojek; z herbu sdzc ród Bojczów na-

ley do linij modszych, wic tego Bojka w poczet pra-

dynast(nv drugiego pokolenia zaliczamy.

Bolce, proklamacya imionow, wskazuje imi pra-

ojca rodu Bolek; wedle lierbu r()d Bolców naley do

linij modszych; musimy wic tego Bolka zaliczy

w poczet pradynast(')W drugiego pokolenia.

Bolesta, Boleszczyc, o tej })roklamacyi ni(')wiem

ju szeroko powy przy dynastyi Popielidów, tu j ju
wic pomijam.

Bocza, jest jjroklamacya imionow i wskazuje

imi praojca rodu Boidek, co moe Ijy form zdro-

bnia albo od imienia Bonisaw albo Bonifacy. Gdy
herb t proklamacj reprezentowany (gloworoec) jest

ju herbem namod zachodnio-europejsk formowanym,

za stary runiczny znak stanniczy tego rodu nie jest

nam znany i nie moemy oceni, czy ród Boczów do



— 56 —

linij seniora ckicli czy do modszych nale>', przeto

owego Bonka zaliczam}' tylko po krotce w poczet ry-

cerstwa polskiego redniowiecznego, bez bliszego ozna-

czenia pokolenia.

Borek, jest proklamacya imionowa i wskazuje
imi praojca rodn, o którym, do jakiegoby pokolenia

nalea, nic bliszego powiedzie si nie da, gdy herb

ow proJvlamacy reprezentowany naley do herb()W

waciwych, a dawniejszy znalv stanniczy runiczny tego

rodu nie jest nam znany. Czy ten Borek, jest synem
tego Bora, o kt(')rym zaraz niej mówi bdziemy, nie

wiemy.

Borowa, proklamacya imionowa, ws^azujca imi
praojca rodu Bor, lvt('»ryto nnl po ierljie sdzc nalea
do linij modszycli, wic go do drugiego poJcolenia ry-

cerstwa polskiego wiek()w rednich zaliczamy.

Borysowie, proklamac}a imionowa, ws^azujca
imi praojca rodu Borys, o vt()rym z ierbu nic bli-

szego wywniosiowa si nie da.

Borzyma, jest pro^lamacy imionowa, która wsca-
zuje imi gowy rodu Borzym, a która gdy przestawia

lierb waciwy, nie da si z lierbu tego aden wniosek
wycign, do jal^iego pocolenia (hv BorzAin nalea.

Boawola, jest proldamacya, której etymologicznie

wytumaczy nie jestem wstanie, wic j pomin nm-
sz. Bdzie to prawdopodobnie proldamacya imionowa.
Gdyl3y tak rzeczywicie byo, natenczas ten Boawola
naleaaby do praojców linii senioracldej rodu szcze-

powego szlacieckiego polskiego Bies()W i do trzeciego

]K)lv()lenia rycerstwa polsl<:iego wielv()w rednicli.

Boezdarz, jest ]»roldaniacya pociodzca dopiero

z XV wiecu, wiec do bada z doljy Popielidów przy-

da si nit' ]n()(\

Bredpuchowie, i)ro]vlaniacya bez herbu, l^tóra wi-

docznie pocliodzi od imienia czy te przezwislca Bred-
]>uci, ale vt(')rego dziwnego Ijrzmienia ja etymologicznie

wvtumacz^' ]iie umiem.
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Brochwicz, jest proklamacja, której ju koi'iC()wka

patronimiczua sama wska/Aije, e jest imionow i po-

cliodzi od imienia praojca rodu Brochwa, o którym nic

bliszego powiedzie nie umiem, do jakiegoby poko-

lenia nalea.
Broda, jest proklamacja imionON^a i zawiera

w sobie imi praojca rodu, kt(')ryto r()d z ksztatu lierbu

sdzc, do linij modszych nalea, wic i tego praojca

Brod w poczet drugiego p(^volenia szlachty polsl>:iej

redniowiecznej zaliczamy.

Bróg, czyli Bro}iia jest proklamacya lierbu, któ-

ry si inaczej Leszczyc lub Wyszowie nazywa i przed-

stawia rzeczywicie br()g, tak i moimby przypuci,
e br(5g nie jest provlamacy a tylko nazw ierju.

Nie jest wszelako wykluczon mono, i Bróg l3yo

przezwislciem pradynasty tego rodu i e to przezwisvO

wanie Ijyo powodem przyjcia Ijroga jalsio herbu,

javichto ]n'zykadów lieraldyl^a polska redniowieczna

wicej wykazuje. W tal^im razie (')W Bróg naleaby
jalvO praojciec linii modszej do drugiego jiokolenia ry-

cerstwa polskiego wievów rednich.

Bronie, jest proldamacy imionow i wskazuje

praojca rodu imieniem Brona, któryto ród z herbu

sdzc, naley do linij modszych rodu szczepowego

szlacieclviego Kolicirogów, wic owego Bron do

trzeciego ]3(jlvolenia rycerstwa polskiego wieków re-

dnich zaliczy wypada.

Brudne misy, i tej proklamacyi etymologicznie

wytumacz3^ nie umiem.
Brzezina, iH-ovlamacya, o której niepodoljna sta-

nowczo ]>()wiedzie, czy jest proldamacy imionow
czy te topograficzn. Wsi z nazw Brzezina jest

wprawdzie s])oro, ale gdyby praojciec rodu zwal si

Brzoza, to proldamacy od tego imienia uformowana

take nie mogajy brzmie inaczej, jal^ Brzezina. Z po-

wodu wic nierozwizalnej wtpliwoci pomijam tu t
proklamacy.
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Brzuska, proklamaeya iiiiioiiowa, wskazuje Brzó-

zk syna Urzozy, praojca rodu szkiclieckiego polskiego

Brzasków, który si jako linia modsza rodu szczepo-

wego szlacheckiego polskiego Brzozów przedstawia.

Ów Brzuska nalee moe do drugiego pokolenia.

Budziszyn, proklamaeya imionowa, wskazujca

praojca rodu imieniem Budzich. Gdy proklamaeya ta

przedstawia herl) waciwy, nie da si oznaczy, do

kt(3reg() pokolenia ów Budzicha nalea, wic go tyll^o

ogólnilvOwo w poczet rycerstwa polskiego redniowie-

cznego z doby Popielid()W zaliczamy.

W zwizlcu widocznym z t irroklamacy jestprulcla-

macya Budzisz, która jest imionowa i wslcazuje pra-

ojca rodu imieniem Budzicli, o którym nic bliszego

])owiedzie nie umiemy, Icrom e z imienia sdzc,
musia l)y najbliszym krewn>ui co dopiero wspo-

mnianego Budzieliy, bodaj czy nie rodzonym bratem.

Bujny, jest prodamacya imionowa, wskazujca
praojca rodu imieniem Bujny. Z herbu samego (Slepo-

wron), cliocia takowy niewtpliwie z tematu runi-

cznego pocliodzi, nie da si mimoto stanowczo ozna-

czy, czy to jest herl) linii seniorac^iej, czy te linii

modszej. Slepowron bowiem na krzyu widoczny moe
by albo p('>niejszym dodatkiem s]iowodowanym tem,

e jeden z senior()W tego rodu nosi j»rzezwisko Slepo-

wrona, a w tavim razie jybyto znak stanniczy linii

modszej, albo jest on ulierbieniem znamienia runy

t^r, a w talcim razie bylal)yto stannica senioraclca.

W kadym razie ów praojciec Bujny nale\' do i)oczetu

rycerstwa polskiego redniowiecznego z dol)y Popie-

lidów.

Bybel, prodamacya, lct()rej etymologicznie w>jn-

ni nie umiem, a któ)ra rejirezentuje lierb linii

modszej.

Bychawa, prodamacya imionowa, wscaziijca

gow rodu imieniem Bycli. Gdy herb t pr(i]damac>-

reprezentowany nie jest nam znany, wpisujemy wic
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tego Bycha tylko oguhukowo bez zaznaczenia pokole-

nia w poczet rycerstwa polskiego redniowiecznego,

z doby Popielidów.

Bylina (I), proklamacya imionowa, wskaznjca gow
rodu tego imienia. Gdy herl:) ten pochodzi niewtpli-

wie od herbu Czewoja i to z linii seniorackiej, przeto

<)w Bylina wyglda jako potomek rodu szczepowego

dwudziestego czwartego z linii seniorackiej i m(')glby

co najwczeniej nalee dopiero do pokolenia trzeciego

szlachty polskiej redniowiecznej, a zatem ju do ejjoki

piastowskiej.

Byliny, proklamacya imionowa wskazujca praojca

rodu tego samego imienia, co i poprzedni, B^dina (II).

Z ksztatu herbu sdzc by to pradynasta jednej

z linij modszych, naley przeto do drugiego pokolenia

Bzura, jest ])rawdopodobnie przel^rcona nazwa
zamiast ]Mzura, gdy Mzurów i Mzurowa le w woje-

wództwie cracows^iem w tyci mniej wicej okolicach,

gdzie w wiekaci rednicli leay posiadoci Lis(')W-

Mzur()W.

Galina, provlamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Cay. Herlj t proklamacya repre-

zentowany nie jest nam wcale znany, wic tego Caego
tylko ogólnikowo, bez bliszego oznaczenia pokolenia,

w poczet rycerstwa polsiiego redniowiecznego wsta-

wiamy.
Celbasz, druga proklamacya ierbu Rogala, l^tórej

etymologicznego znaczenia nie jestem w stanie wy-

jani.
Celma, pros:lamac\'a nieznanego herlju, l^tórej ety-

mologicznej wartoci r()wnie nie jestem w stanie wy-

jani. Prawdopodobnie byoto moe jaiie przezwisko,

moe Cel.

Chabe, pr()lvlaniacya herlju Wus:ry wskazujca

praojca rodu imieniem Chab, od litórego prawdopodo-

bnie i proklamacya Habicz pociodzi. Po ierbie sdzc
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byby oii praojcem jednej z liiiij seniorackich rodu
szczepoweg'o Biesów.

Chlewiotka, proklamacya imionowa nieznanego
herbu, wskazujca praojca rodu imieniem Chlewiotek,

którego dla braku wszelJvich wslvazówek ogiUnikowo tylko

w poczet rycerstwa ])olskiego wiek()w rednich wpro-
wadzamj^ W kadym razie zdrobniaa forma imienia

Clilewiotelc dowodzi, i b} to syn Cliewiota, wic
i tego Chlewiota w poczet rycerstwa polslviego zaliczy
naley.

Chmara, ])rol<;amacya imionowa lierbu Wuicry,
wslcazujc i)rawd()])od()bjue ]u-zuzwislvO j^raojca tego

rodu. [lerh sam pociodzi od lierbu Biesiny i to od linii

sanioraclciej. Ów Cbmara przeto by czlonlviem rodu
szczepowego szlacheckiego ósmego i to linii seniorackiej,

móg przeto nalee co najwczeniej dopiero do polcolenia

trzeciego rycerstwa })olskiego redniowiecznego.

Chmieliki, prolvlamacya imionowa lierbu Kotwicz,
wskazujca ])raojca rodu, imieniem Chmielik, o któ-

rym z herbu nic wicej nie da si powiedzie, jak e
nalea wog()le do rycerstwa jolskiego redniowieczne-
go. W kad}'m razie nazwisko Chmielik wskazuje, i
on by synem Chmiel, wic i tego Chmiel w poczet

rycerstwa polskiego wiek(Av rednich w]n'owadzi
naley.

Cholewa, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Cholew, ktihy wedle herbu s-
dzc nalea do linii modszej, a zatem do drugiego

]wkolenia.

Chomto, ]u-oklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu przezwiskiem Chomto. Herb znany jest tylko

z bardzo niedokadnego opisu, z lit()rego nic bliszego
o pokoleniu tego Chomta dowiedzie si nie mona.
Wstawiamy go wic tyli:o og()lnikowo w poczet ry-

cerstwa polskiego wiek()w rednich.

Chorbaa, ]iroklamacya imionowa, wskazujca
praojca rodu imieniem Chorba. Z herbu sdzc ów
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Cliorba nalea do rodu szczepowego szlacheckiego

dwudziestego drugiego i to do linii seniorackiej, ]n()g

by wic ju nawet czonkiem trzeciego polvolenia

szlachty polskiej redniowiecznej.

Ciecierz, ]}roklaniacya imionowa, moe pierwotna
herbu Gieralt, wskazujca praojca rodu imieniem Cie-

cierz czy Ciecier. Herb Gieralt jest odmian lierbu

linii modszej, ów Ciecierz by przeto prawdopodobnie
czonkiem pokolenia trzeciego.

Cieltkowa, proklainacya imionowa wskazujca
gow rodu imieniem CieltlvO. Herb wskazuje poclio-

dzenie od linii modszej, tego Cieltk ]U'zeto musimy
zaliczy w poczet trzeciego pokolenia szlaclity polslviej

redniowiecznej

.

Cioek, pro]vlamacya imionowa wskazujca gow
rodu tego imienia. Herb jednali na wzór zaciodnio-

europejski uformowany, uuiemoebnia ocenienie, do

jals;iego pokolenia ów Cioe]v nalea. Tyllco powino-

wactwo proklamacyi Cioels: z proklamacy Cieltlcowa

wiadczy, e wsj^cUny obu tych dynast(v przodei zwa
si prawdopodobnie Ciel. Pierwszy jego potomei: zwa
si Ciokiem, a lviedy ju ta proklamacy Cioelc w woj-

sku istniaa, drugiego potondva, lvtóry take powinien

si by nazywa Ciokiem, dla uchylenia balamuctwa

z identycznemi prol^lamacyami, zwano Cieltkiem. Otó
jeli to moje przypuszczenie jest trafne, natenczas herb

Cieltkowa, ktcuy ]3rzedstawia odmian uherbionego

znal^u stanniczego runicznego, wyjaniby nam, jaldego

znaku stanniczego uywa stary Ciel. Znakiem tym

hylii runa: 1 T f Ciel przeto by ju praojcem

linii mod- \Ji^ szej, a zatem potomlviem polvole-

nia dru- |^ giego, podczas kiedy jego syno-

wie Cioek 1 i Cieltko dopiero do trzeciego po-

kolenia nalee mog.
Koniowaszyja, tak si nazywa take herij Bielina.

Czy to jest prol^lamacya, czy tylko nazwa herbu,

trudno rozstrzygn. Her]3 Bielina przedstawia bowiem
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rzeczywicie koniow szyj. Nie jest wszake wyldii-

czona mono, i praojciec tego rodu zwa si Koniow
szyj, i e to byo pobudk do przyjcia potem konio-

wej szyji jalv0 lierbii. Na Szlskii w wieku XIII yje
dwócli rycerzy imieniem Strzeywoj i Stafan Kobyle-

glowy a w lierbie swym nosz rzeczywicie kobyle

gowy czyli, co na jedno wyjdzie, koniowe szyje.

Kosy, jest proklamacja inna herbu Byl)el, i wska-
zuje gow rodu imienieniem Kosa. Herb Bybel na-

ley do lierb(Av linij modszych, wic i owego Kos
dopiero do drugiego p()lvolenia szlaclity polslciej re-
(biiowiecznej zaliczy naley.

Cwaliny, prolvlamacya imionowa, wscazujca pra-

ojca rodu imieniem Cwaa. Herb, zwany talce Pniejni,

jest jDrawdojJodobnie ulierbionym znakiem stamuczym
runicznym, i przedstawia si jako Jierb linii starszej

rodu szczepowego szlacheckiego polskiego pierwszego.

Owego Cwa zatem do trzeciego po]volenia szlaclity

polskiej redniowiecznej zaliczy nam wyi)ada.

wieki, proklamacya imionowa wslcazujca pra-

ojca rodu imieniem wiek, o kt()rym lierb (tigura lie-

raldyczna) nic bliszego powiedzie nie umie. Zaliczamy

wic tego wieka tylko ogólnie, bez bliszego wska-

zania pokolenia, w poczet i\vcerstwa ])olskiego wielców

rednicli.

Czabory, ])roldamacya iiiiioiiowa lierbu Rogala,

wskazujca ]»raojca rodu inueniem Czabor. Gdy herb

l\ogala jest ulierbionym znakiem stanniczym runicznym

linii modszej, przeto i ów Czabor nie moe nalee,
jalc tylko do drugiego pokolenia rycerstwa polskiego

redniowiecznego.

Czaczkowie, proklamacya imionowa, wskazujca
gow rothi imieniem Czaczek. Herb nie jest znany,

wic o tym praojcu nic bliszego dowiedzie si nie

mona. Tyle tyllco jest pewna, e on jest synem Cza-

cza, e zatem do jal^iego pokolenia zaliczymy Czaczka,
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to do poprzednieg'o pokolenia zaliczy trzeba koniecznie

ojca jego Czacza.

Czasza, proklaniacya imionowa wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia. Gdy herb adnych nam co

do pokolenia tego Czaszy nie podaje wskazówek, prze-

to go tylko og(')lnikowo w poczet rycerstwa i)olskiego

redniowiecznego zaliczy moemy.
Czelechy, proklamacj^a imionowa wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Czelech lidj Cielech. Herb wska-

zuje uherbiony znak stanniczy runiczny linii modszej,

wic owego Cielecha do drugiego j^okolenia rycerstwa

polskiego redniowiecznego zaliczy naley. Ani wt-
pi, i ten Cielech naley do tego samego rodu mod-
szego, do którego nale Cioek i Cieltlco, a naj do-

sadniej za tern przemawia identyczno run stanniczych.

Znak bowiem stanniczy Cielecha pocliodzi od runy

Vza znak stanniczy Cieltica od runy

a to s runy identyczne, tylko ró- 1 /
nym sposobem pisane. ^*^

Czelele, proklaniacya imionowa, wskazujca gow
rodu imieniem Czelel czy te Cielel lul3 Cielej. Herb
nie nastrcza adnycli bliszycli wsvazówek do ozna-

czenia pociodzenia tego ]3radynasty, tyllsio imi wska-

zuje ponad wszelk wtpliwo, e on wraz z Ciolciem,

Cieltkiem i Cieleciem do jednego rodu szczepowego

Cielciów naley.

Czelepaa, proklaniacya imionowa wskazujca ]3ra-

ojca rodu imieniem Czelepa czyli Cielepa. Herb ws^a-

zuje t sam run idierlon, od lvtórej take herb

Cielechy pochodzi, wic i ()w Cielepa jest czonviem
prarodu Cielci()w.

Czelu, proklaniacya imionowa herbu, lvtóry si
inaczej talve Zawoto nazywa, i wskazuje praojca ro-

du imieniem Czelust. JNIogaljy zacliodzi wtpliwo,
czy wyraz czelu nie jest tyllco nazw lierbu, ale
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herb ów przedstawiajcy dwa ky, a midzy niemi krzy
zawieczoiiy, nie ma z czeluci adneg-o zwizku

;

z drugiej za strony spotkaem si w l^siegacli sdu
wyszego prawa magdeburskiego na zamku krakow-
skim z nazwiskiem Czelustka, które dowodzi ponad
wszelk wtpliwo, e istniao w wiekacli rednicli

talve ind Czelust. Herb Zawoto przedstawia si ja^o
ulierbiony znak runiczny linii modszej, wiec te i owe-
go Czelusta do drugiego polcolenia rycerstwa polskiego

redniowiecznego zaliczy naley.
Czewoja, jest proldamacya imionowa, ws]<:azujca

gow rodu imieniem Czew(>j, lct()ry te jest rzeczywi-

cie praojcem r(jdu szczepowego szlaclieclciego polskie-

go dwudziestego czwartego i jalco tal<:i ju poprzednio

w poczet pradynastów pierwszego pokolenia rycerstwa

l)olskiego redniowiecznego zaliczony zosta.

Czyrmescy, ])rol<:laniacya nazwiscowa, jiociodzca
od nazwislca rodzinnego CzyrmesJvicli, nie moe by
dawniejsz nad wieli XIV lub XV, gdy dopiero w tych

wiecacli poczy si formowa inuona rodzinne tego

Icsztaltu.

Dbrowa, proldamacya prawdopodobnie topogra-

hczna (liczne s nader wsie tej nazwy w dawnej
rzeczypospolitej), chocia nie jest Ijynajmniej wyklu-
czona mono, i praojciec tego rodu zwa si Dbr.
Od taiiego imienia proklamacya nie mogab.y brzmie
inaczej, jalv r(')wnie Dbrowa. Wol)ec zacliodzcej wt-
pliwoci, pomijamy na razie t proldamacy.

Dembno, prolvlamacya niewtpliwie topograficzna,

pochodzca od wsi tej nazwy, prawdopodoljnie jednej

z tych, które le w województwie sandomirskiem,

w^ kt()remto województwie leao tave niegdy gniazdo

malopolskicli Awdaców, którycli r(kl Dbno jest Uni
poboczn.

Denav, prol^lamacya, kt('>rej etymologicznego zna-

czenia wyjani nie imiiem.
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Dobruszka, proklainacya imionowa wskazujca
praojca rodu imieniem Dobruszek. Herb t proklama-

cy reprezentowany, l^ardzo zreszt baamutnie opisany,

nie daje adnego wyjanienia, do jakiego pokolenia ów
Dobruszek mógby nalee. Tyle tyllvO pewna, e ten

Dobrnszelv mia ojca, któremu na imi byo oczywicie
Dobrucli lub Dobruclia, i e do ja^iego pokolenia za-

liczymy Dobruszka, to do ])oprzedniego zaliczy nm-
simy starego Doloruclia.

Doliwa, jest prol<:lamacy imionowa i wskazuje

praojca rodu imieniem Dola. Herlo t proklamacy re-

prezentowany, jest lierljem na mod ieraldyki zaclio-

dnio-enropejskiej uformowanym, adnego przeto wyja-

nienia o pokoleniu, do jakiego ów Dola nalea, da
nie jest w stanie. Zaliczamy go wic tylko ogólnilvowo

w poczet rycerstwa polslviego wiel\:ów rednich.

Doga, jest prol^lamacya imionowa i wslcazuje

praojca rodu tego imienia. Herb t proklamacy re-

prezentowany, przedstawia znak stanniczy runiczny se-

nioracki uierbiony i moe Ijy odniesiony równie do-

brze do rodu szczepowego szlacheckiego pierwszego

jalc i siódmego ; strzaa Ijowiem jest ostrzem na dó
oljrócona, znali stanniczy Dogijw przeto moe si
pi*zedstawia jalco znak stanniczy w drodze odmiany

wywrócony, a w tavim razie praojciec tego rodu Do-

ga byby potomlviem linii seniorackiej rodu szczepo-

w^ego Mdrostlvów i m()gby nalee ju nawet do trze-

ciego pokolenia.

Domasawicz, proklamacy imionowa, wsvazujca
praojca rodu imieniem Domaslaw. Herb t ])roklama-

cy reprezentowany, nie jest znany, wic owego Doma-
sawa tylko ogólnie w poczet rycerstwa polskiego re-

dniowiecznego zaliczy moemy, bez bliszego ocrelenia

pokolenia.

Dowaa, jeli nie jest prost myllv zamiast Po-

waa (Ogoczyv, czego swprawdzi nie mona, gdy
raz tylv0 jest wzmianlcowana w zapisce sdowej z r.

Tom U. ^
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1433 bez opisania herbu), jest proklaniacy imionow,
wskazujc praojca rodu imieniem DoNYa, o którego

pokoleniu nic bliszego powiedzie nie moemy.
Dragowie, jest proklamacya imionow, wskazujca

praojca rodu imieniem Drag, który gdy y dopiero

w XIV wieku, wic do prastarego rj^cerstwa ])olskiego

z doby Popielid<')W i Piast(')W zaliczonym b>('' nie moe.
Drogomir, jest drug proklamacya imionow herbu

Borzymy, i wskazuje praojca rodu Drogomira, o ktc)-

rym, do któregob}' pokolenia nalea, nic bliej powie-

dzie nie jestemy w stanie. Zaliczamy ^^'ic tylko

ogólnikowo tego Drogomira w poczet rycerstwa pol-

skiego wiek(')W rednich.

Drogosaw, jest proklamacya imionow i wslca-

zuje pra()jc;a rodu imieniem Drogosaw. Z wizerimlvu

herbu sdzc, jest to czonev rodu szczepowego pier-

wszego linii seniorackiej, a wic czonec dynastyi Po-

pielidów. Jiy moe, i to jest tyllco inna prolvhimacya

rodu Powaów (Ogoczyk()w) ; moe to by jednalc do-

piero czonek trzeciego polcolenia szlaclity i)()lslciej

redniowiecznej.

Drya, prdklamacya, której etymologicznego zna-

czenia wyjani nie umiem. By moe, i to jest nazwa
lierbu, gd\ lierlj ten wyobraa w pasie ulconym bia-

ym trz>' czarne kamienie, ld)re w zapisloicli sdo-
w^di redniowiecznycli dryjami s zwane. By jednak

moe, i Dryja jest imi praojca rodu, zaczem przema-

wiaoby bardzo uywanie tej proldamacyi w patroni-

micznej formie Dryjczylc.

Dulicz, prol^lamacya imionow druga lierbu Ba-

tud, wslcazujca praojca rodu imieniem Diie. Herb
Ratud jest ulierbionym znal^ieni stanniczym runicznym

linii modszej, ów Dua przeto co najwczeniej do dru-

giego ]>()lvolenia moe nalee.
Druyna, proklamacya imionow wsl^azujca pra-

ojca rodu imieniem Druga. Gdy lierb Druyna jest

ulierbionym znakiem stanniczym runicznym linii mod-
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szej, jirzeto i ów Druga dopiero do drugiego pol^olenia

rycerstwa polskiego redniowiecznego moe nalee.
Drzewica, jest najprawdopodol)niej ])roklaniacy

topograficzn, pochodzc od miejscowoci teje nazwy,

pooonej w powiecie opoczyskim. Herb t proklama-

cy reprezentowany jest uherbionym znakiem stanni-

czyni rimicznym linii modszej.

Dziaosza, jest prol^lamacya imionowa i wslcazuje

praojca rodu imieniem Dziaocli. Herb t prol^ilamacy

reprezentowany jest uherbionym znakiem stanniczym

runicznym linii modszej, wic te i tego Dziaoclia

w poczet drugiego pokolenia rycerstwa polskiego re-

dniowiecznego zaliczy musimy.
Edile, prolvlamacya herbu Wulvry, kt()rej etymolo-

gicznego znaczenia okreli nie jestem w monoci.
Fajerhak, jest zdaje si niemieck nazw lierbu

samego, gd}' herb ten przedstawia w i*zeczywistoci

osk.
Frangebark, jest oczywicie nazwiskiem tej rodzi-

dziny cudzoziemskiej, która tego lierbu, zreszt zgoa
nieznanego uywaa.

Gski, jest prolvlamacya imionowa wskazujca
j)raojca rodu imieniem Gslva, o kt(')rym nic bliej po-

wiedzie nie umiemy, gdy i sam licrb t proklamacy
reprezentowany, nie jest nam znany, cliylja eby to Ijy

ierb Paparona. T>le pewno, e ów Gslva, jakto jego

zdrobniae imi wslcazuje, by synem Gsi, wic i tego

Gsia w ]ioczet rycerstwa j^olsiiego wieków rednich

wprowadzi naley.

Gero, zapewne nazwa tej rodziny cudzoziemskiej,

która tego herbu uywaa, a lvt()ryto herb si jako

figura ieraldyczna przedstawia.

Gierat, jest i)rodamacya imionowa i wslvazuje

praojca rodu imieniem Geralt czyli waciwie Gerard.

Gdy lierb jest ulierbionym znaiiem stanniczym linii

modszej, przeto i tego Gieralta do drugiego pokolenia

rycerstwa poslviego redniowiecznego zalicz.yby nale-

5*
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ao, g,"dyby nie to, e imi Gerard, od kt<)rego nazwa
Gieralt pochodzi, jest imieniem elirzeciaskiem, wic
ów Gieralt co najwczeniej do szóttego pokolenia zali-

czonym by moe.
Glaubicz, jest proklamacya prawdopodobnie iniio-

nowa, wskazujca praojca rodu imieniem Glaub lub

Glauba, o kt(>rym nic zgoa bliszego powiedzie nie

jestemy w stanie.

Glezyn, ])roklamacya imionowa wskazujca pra-

ojca rodu imioniem Gleza, o kt()rym r()wnie nic bli-

szego poN\iedzie nie jestemy w stanie, krom, i pra-

wdopodobnie naley do linii modszej rodu szczepowego

Nagodów albo Kolicirogów, a wic do drugiego po-

liolenia.

Goobok czy te Hoobolv: lub Olobok, i)roklama-

cya imionowa, wslcazujca praojca rodu imieniem Go-

obolc lub Ooljok, o kt()rym take nic bliszego powie-

dzie nie jestemy w monoci.
Goworoec ]iie jest zdaje si proklamacya, lecz

jedynie nazw ]»rzedmiotu herbu Bocza, który rzeczy-

wicie gloworoca przedstawia.

Godua, jest ])ro]clamacy imionowa^ i wskazuje

praojca rodu tego imienia, o kt('»rym nic bliszego ])o-

wiedzie nie umiemy. Czasand proklamacya ta pisana

jest Bodua, rozumiem jednak, e poprawniejsze brzmie-

nie jest Godua, gdy tego imienia znacliodzimy w XIII

wievU sdziego naczelnegcj na dworze Bolesawa Wsty-
dliwego.

Godziemba provlamacya imionowa, \\skazujca

]3raojca rodu imieniem Godzil) lub Godziemba, Gdy
herb t proklamacya reprezentowany, jest uherbionym

znakiem stanniczym runicznym linii modszej, przeto

tego Godziemba do drugiego pokolenia rycerstwa pol-

skiego redniowiecznego zaliczy naley.

Golian proklamacya oczywicie imionowa, wska-

zujca praojca rodu tego imienia, o vt(')rym, gdy lierb
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t proklaiiiacy reprezentowany, nam zgol znany nie

jest, nie te bliszego powiedzie nie umiemy.
Gozdowa jest ])roklama('ya imionowa, wskazujca

praojca rodu imieniem Gozda, o ktchym nic wicej
powiedzie nie umiemy, jak, e naley do rycerstwa

polskiego redniowiecznego.

Grabi jest proklamacya imionowa, wskazujca
praojca rodu tego imienia, o ktcuym równie nic ]jli-

szego powiedzie nie umiemy, chyba e herb Grabie

powsta prawdopodobnie z herbu Radwan, kt<)ry znowu
nie moe l^y dawniejszym nad wiek XII, wic i ()W

Grabi nie moe by nad ten wiek wczeniejszym. ])o

pradynast(')^^' przeto nie naley.

Groty prawdo]H)dobnie tylko nazwa herJju a nie

proklamacya, gdy herb ten w rzeczywistoci trzy gro-

ty przedstawia.

Grotowie proklamacya osobowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Grota. Zwaywszy, e imi Grot

jest waciwe rodowi llawiczów, domniemanie jest

bliskiem, i ród Grotów jest poboczn odnog rodu

Rawicz<)W. Ze za r(')d llawiczów dopiero na pocztlcu

XII wieku z Czecli do Polslvi przyb3^, j)rzeto i ów
Grot zao\'cie rodu Grotów dawniejszym nad wiek

XII l)y nie moe.
Gryf jest prawdopodobnie tylko nazw lierbu,

lvt()rego proklamacya jest Swieboda, ilee lierb ten

rzeczywicie gryfa przedstawia : aczkolwiek nie jest

wykluczon mono, e który z pradynast()w tego

rodu Gryfem si nazywa i to dao póniej pow()d do

przyjcia gryfa za lierb. AV takim razie ów Gryf nale-

aby do trzeciego pokolenia, sdzc po stannicy.

Gryzima czy te Gryyna jest proklamacya imio-

nowa i wskazuje praojca rodu imieniem Grya, o ktcj-

rym, do jakiegol)y pokolenia nalea, nic bliszego po-

wiedzie nie jestemy w stanie.

Grzymaa jest i>roklamacya imionowa i wskazuje

]»raojca rodu imieniem Grzyma czyli Grzymisaw,
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o którym, do jakiegoljy pokolenia nalea, nic bliszego

powiedzie nie umiemy.

Habicz jest proklamacya imionowa, wskazujca

praojca rodu imieniem Hab, o którym nic wicej po-

wiedzie nie jestemy w stanie. By moe, e ten Hab
zostaje w zwizku z Cliabem, którego ju jako praojca

rodu Chabiny-Widcrcny poznalimy.

Hem jest nazwa herbu ale nie proklamacya, gdy
herb ten rzeczywicie hehn przedstawia.

Herburt lul) Herbortowa jest ])r()klama('ya imio-

nowa, wskazujca praojca rodu imieniem llerburta,

o kt()rym tyle tylko moemy powiedzie, e Herbord

fulsztyski jeszcze w r. 1288 jest ziemianhiem szlskim,

a Ekryk fulsztyski nawet jeszcze w r. 1200, e wsku-

tek tego rodu szlachecki Herburtów fulsztyskich nie

jest prawdopodobnie starszy w Polsce nad koniec XIII

lub nawet pocztek XIV wieku.

Janina jest proklamacya imionowa, wskazujca

praojca ród imieniem Jana, o którego pokoleniu nic

bliszego powiedzie nie umiemy, krom, i gdy imi
Jana jest zgrubia form imienia Jan, imi Jan za
jest chrzecijaskiem, przeto ów Jana nie mt'>gl adn
miar y w dobie pogaskiej Po[)it'li(ló\v, lecz pocho-

dzi ju z doby Piastowskiej i to dopiero z tej epoki,

kiedy imiona chrzecijaskie zaczy sobie zjednj^wa

prawo obywatelstwa u szlachty polskiej i rugowa
zwolna prastare imiona z doljy ])ogaskiej.

Jasiona, proclamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Jasion, o lv:tórym tyle tyllco powie-

dzie moemy, i gdy herb t prolclamacy reprezento-

wany jest idierbionym znakiem stanniczym runicznym

linii modszej, przeto i tego Jasiona do drugiego polco-

lenia rycerstwa polskiego redniowiecznego zaliczy

naley.

Jastrzbiec jest proklamacya imionowa, wskazu-

jca praojca rodu imieniem Jastrzl^, kt()ry si jalvO

Ijrat rodzony Bolesty-Piasta przedstawia, wic ju po-
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przednio w poczet pradynastijw pierwszego i)()kole]iia

zaliczonym zosta.

Jednoroec jest nazwa przedmiotu lierbii Bocza,
kt(5ry rzeczywicie jednoroca przedstawia.

Jele proklamacya imionowa, wskazujca praojca

rodn tego imienia, o kt()r>'m do kt()regoby pokolenia

nalea, nic Ijliej powiedzie nie jestemy w stanie.

Jelenie rogi jest raczej nazw lierbn samego,

który rzeczywicie dwa jelenie rogi przedstawia, jak

proklamacya, wic si j tu pomija.

Jelita jest prawdopodobnie prolvlamacya imionowa
i wskazuje praojca rodu imieniem Jelito, lvt(jrego ju
w poczet pradynast()w pierwszego polcolenia zaliczylimy.

Wedle Dugosza miaaby proldamacya Jelita po-

wsta dopiero po liitwie pod Powcami, a to wskutek
tego, i w tej bitwie Floryan Szary jeden z czonlców

tego rodu, tav dalece w brzuch polvuty zosta, i mii

jelita wycliodziy; oczywicie z tem poliuciem brzucha

zostaway w przyczynowym zwizku trzy w()cznie,

przedstawione w ierbie Jelita. Tymczasem te trzy wó-
cznie w herbie Jelita widoczne s ju na pieczci To-

misawa Mokrkslviego kasztelana sdeckiego z r. 1316,

a zatem na lat ^ilkanacie przed bitw pod Powcami,
za przezwisko Jelito nosi ju Piotr kasztelan sando-

mirski w r. 1317. Opowie przeto Dugosza o Florianie

Szarym i powstaniu proklamacyi Jelita oczywicie

zmylon si by przedstawia.

Jeziora czyli Jezierza jest proklamacya imionowa

i wskazuje ]3ra<)jca rodu, Idórego imi byo Jezior lub

Jezioro, a o lv;tóryni nic wicej co do jego pokolenia

powiedzie nie jestemy w stanie, herb bowiem po-

wysz proklamacya reprezentowany, jest zagadkowy,

wyobraa on mianowicie krzy a na nim kruka (za-

pewne lepowrona). Ot() moe by bardzo atwo, i,

to jest nherbiony znak stanniczy runiczny, a w takim

razie nasuwaoby si pytanie, którego rozwiza nie

jestemy w- stanie, czy kruk na krzyu jest prostym
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miany, w którymto razie herb Jeziora naleaby do

herbów linij modszych, czy te powsta przez nlier-

Ijienie lvreselc znamiennycli runy tyra w taliiej odmianie:

^^^ _ a w talcim razie naleaby do ]ierb()W se-

I
/n niorackici, a ów Jezioro ljyl)y czon-

I
I

Iciem linii seniorackiej rodn szczepo-

I
I wego trzeciei»"o. Czy tale, cz>' owal:, w

^ Icadym razie JezioiH) nale>' do drugie-

go povolonia rycerstwa ])olslvieg'o redniowiecznego.

Juczyk, jest proklamacy imionow i wslcazuje

praojca rodu imieniem Jncza, kt(')ry wedle herlju s-
dzc, przedstawia si jaJco ])raojciec gazi senioracciej

rodu szczepo\\ego jMzur()W, zatem do trzeciego polvO-

lenia naley.

Junosza jest proklamacy imionow i wslcazuje

praojca ro(hi imieniem Junosz, o lvt()rego pochodzeniu,

nuanowicie, do jalviegoby polcolenia nalea, nic Ijli-

szego powiedzie nie umiemy.
Kaja jest proclamacy imionow i wslcazuje ]ira-

ojca imieniem Kaj lub Kaja. Gdy ta proldamacya suy
lie]'1jowi Radwan, za lierl) Radwan powsta ])rawdo-

podobnie z monogranui Piotra Wosta, a wic nie

wczeniej jalc w Xli wiecu, })rzeto i ów Kaj czy Kaja

nad wiel<: KII dawniejszym by nie moe, nie naley
przeto do jiradynastów szlaclity ])olslviej.

Kamiona jest i)r()lvlamacy imionow i wslcazuje

praojca rodu imieniem Kamie, o lctór3'm nic blisze-

go powiedzie nie umiemy. By moe, i Kamiona jest

przekrcon nazw Kaniowy, proklamacyi Jastrzbca.

Dugosz bowiem w swoich Clenodiach pomidzy pro-

Iclamacyami, kt()re su Jastrzbcowi, wymienia Ka-
mion a ojMiszcza zujHdnie (niewtpliw zreszt) Ka-
niow.

Takiemu przypuszczeniu atoli prostego przekr-

cania ])roklamacyi Kaniowej na Kauuon staljy na

przeszkodzie fakt, e proklamacy Kamiona przy-
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chodzi a w dziesiciu zapiskach sadowych z l^oca
XIV i pocztku XV wieku. Istnienie wic osobnej

proldaniacyi Kamiona obolv Kaniowa zdaje si nie

ulega wtpliwoci. Jaki atoli herb ta proklaniacya

reprezentuje, nie jest wiadomem.
Kaniowa, pi'oklainac>'a imionowa w skazujca pra-

ojca rodu imieniem Kania, który si jako ga ndod-
szej linii rodu szczepowego Popielidów przedstawia,

zatem do drugiego pokolenia naley.

Kara jest proklamacy imionowa i wskazuje pra-

ojca rodu szczepowego Aksak()w imieniem Kara, któ-

ry w skutek tego w poczet pradj^nastów rycerstwa pol-

skiego wiek(jw rednich, czyli w poczet pierwszego

pokolenia zaliczonym by winien.

Karby s prawdopodobnie nazw^ samego herbu
Korczak, którego trzy belki czyli pasy poprzeczne

mona jako karljy uwaa, a nie proklamacy.
Kebowscy jest oczywicie nazwisko rodziny, która

tego zreszt nam zupenie nieznanego herbu uywaa.
By jednak moe, e czonkowie tego rodu zwo}^wali

si w obozie za t nazw^, jako wasn proklamacy.
AV kadym razie, gdy tego rodzaju nazwislva rodowe
u nas dopiero w XI^' wieku formowa si poczynaj,

to i ta proklamacy dawniejsz nad wiek XIV by
nie moe.

Kiczka jest pr(dvlamacy imionowa, wskazujc
praojca rodu tego imienia. Gdy proklamac)'a ta suy
herbowi Kietlicz()w, za r()d Kietliczów jest u nas ro-

dem cudzoziemskim, gdy zreszt i proklamacy Kiczka

odnosi si do Stanisawa Rajskiego, i Walentego Ski-

deskiego, szlachty szlslviej, przeto j tu pomijamy.

Kierdeja jest proklamacy imionowa, wskazujca
praojca rodu imieniem Kierdej, który by szlachcicem

ruskim a y prawdopodobnie w drugiej poowie XIV
wielcu, wic nas tu nie oljcliodzi.

Kietlicz, prawdopodobnie nie pi-oklamacya lecz

nazwa rodu cudzoziemskiego, (moe od Kettel, acu-
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szek, który Kietlicze w herbie nosz), który zapewne
11 schyku XII hib na pocztlcu XIII wieku ze Szlska
do Polski ]irzyby. Praojciec przeto tego rodu do sta-

rodawnego rycerstwa ])()lskieg'o \viek(')W rednich nie

naley wcale.

Kita, jest prawdopodobnie nazw herbu a nie ]n"o-

klamacy, gdy lierb tein inianeni nazywany, przedsta-

wia rzeczywicie kit pierza w rce zbrojnej.

Kliza, jest proklamacya imionowa , wskazujca
praojca rodu imieniem Kliz, o kt('»rym nic pewniej-

szego })()wiedzie si nie da, gdy herb t proklamacya
reprezentowany, wócznia, do adnych wyjanie po-

wodu nie <laje.

Kocina, jest proklamacya imionowa lierbu Grabie

i wsaizNwaaby na praojca rodu tego, imieniem Kota.

Gdy jednaic na najstarszej pieczci z tym lierbeni z r.

1345 napis otokow\' wspomina Jerzego z Kociny (Geor-

gius de Coceina), przeto owa Kocina bya oczywicie
wsi, prawdopodobnie niegdy w ksistwie owiecimskiem
pooon, dzi ju nieistniejc, a ow proklamacy
naley uwaa za topograhczn a nie imionowa.

Kokoty, ]troklamacya inuouowa, wscazujca ]>ra-

ojca rochi imitMiiem Kolcot, o Ictórego genealogii nic

bliszego powiedzie nie potraiuiy, jak e oczywicie

nalea do rycerstwa polskiego wiek()w rednicli, gdy
i herb t projclamacy reprezentowany, nie jest nam
zgoa znany. By moe, i to jest prolclamacya rodu

Tadr()w (de Der), którzy rzeczywicie kocota w szczy-

cie nosz, w kt(')r\'mto razie praojciec rodu tego imie-

niem Kokot, dawszy powtkl do prolclamacyi tego imie-

nia, byby te powodem, i nastpnie ród ten kokota

za lierb sobie przyj.
Kolumna jest oczywicie nazw lierbii samego,

który si tace Ilocliem nazywa, a ]iie proklamacya.

Koda jest proklamacya imionowa, wskazujc pra-

ojca rodu imieniem Kod lub Koda, o kt('>rvm nic

bliszego co do jego genealogii powiedzie nie umie-
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my, krom e nalea do rycerstwa polskiego \Yiekó\v

rednicli.

Komasz jest proklamaey imioiiow, wskazujc
praojca rodu imieniem Kolmach, kt()ry wedle herbu

sdzc, b}' potomkiem linii seniorackiej rodu szczepo-

wegx) szlacheckiego polskiego dwudziestego czwartego

i m()gi by wnukiem pradynasty tego rodu szczepo-

wego Strzegonia, a zatem móg nalee do III polco-

lenia rycerstwa polskiego wiek()w rednich.

Komar, proklamaey imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, o którego genealogii nic bli-

szego powiedzie nie jestemy w stanie, gdy nam pra-

stary znak stanniczy runiczny tego rodu znany

nie jest.

Konopki, ] )roklaniacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Konopka, o kt()rego genealogii

równie nic bliszego powiedzie nie jestemy w stanie.

Kopacz, take Topacz, proklamaey imionowa,

w^skazujca praojca rodu tego imienia, do kt()rego

pierwotnej genealogii równie adnych zgoa nie posia-

damy wskazósYck.

Kopasina albo Kopaszyna, proklamaey imionowa,

wskazujca praojca rodu imieniem Kopacha, o którym

wedle herbu ow proklamaey reprezentowanego, s-
dzc, stwierdzi moemy, i nalea do linii modszej

rodu szczepowego Ogic()w '), a zatem do drugiego po-

kolenia rycerstwa polskiego redniowiecznego zaliczo-

nym by winien. By moe, e proklamaey Kopacha

])ozostaje w genetycznym zwizl^u z codopiero przyto-

czon wyej proklamaey Kopaczem, i e tak Kopacz

jak i Kopaclia s czonkami jednego i tegosamego

rodu a inoe nawet rodzonymi midzy sob brami,

w takim razie herb Kopaszyna byby uierbionym pra-

starym znal\:iem stanniczym rodu Kopacz()W.

O Zobacz o tym rodzie niej pod pierwszem pokoleniem ry-

cerstwa polskiego wieków rednicli.
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Korab, jest proklaiiiacy iinionow praojca rodu

tego imienia, o którego genealogii nic wicej powie-

dzie si nie da nad to, i nalea do rycerstwa pol-

skiego redniowiecznego.

Korzbog jest proklamacya iniionowa cudzoziem-

skiej (szlskiej) rodziny Kurzbach(')W, Icttira do prastarej

rdzennej szlaclity polskiej nie naley.

Korczak, i)roklamacya iniionowa wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Korcze. Jest wszellcie prawdopodo-
biestwo, e od tego samego pradynasty Korczy po-

chodzi take maopolski gród Korczyn, nad Wis
pooony. W tal\;im razie ów Korcza naleaby do pierw-

szego zastpu lvomes(5w grodowych czyli kasztelanów,

przez Bolesawa Chrobrego ustanowionych.

Gdybymy jednak byli zmuszeni przypuci, e
Korczyn nie jest grodem, lct('>r\by dopiero za Bolesawa
Clirobrego jowsta, cliocia zatem jdy-ypuszczeniem po-

oenie Korczyna w piy.edueniu linii obronnej Dunajca,

l)rzez Chrobrego ustanowionej, bardzo ])rzemawia, lecz

e ju istnia ])]'zed Clirobrym, to i tale owt>go Korcze

nie moglibymy zalicza do pierwszych pokole rycer-

stwa polslciego redniowiecznego, gdy podówczas gra-

nice modej monarciii piastowskiej nie mogy jeszcze

siga po Korczyn, i mogo si to sta najwczeniej

dopiero za czasów Ziemomysa (pocolenie \, 034—966),

który granice pastwa w tr()jnasób rozszei"zy. Owego
Korczy przeto do wczeniejszycli pokole od i)okolenia

V w adn>-m razie zalicza nie mona.
Inaczej jednak rzecz si przedstawia jeli ])rzy-

])uciniy, e i)raojciec rodu Ko]'Czak('»w Korcza a zao-

yciel grodu Korczyna s dwie r()ne osoby; w takim

razie nic nie bdzie sta na przeszkodzie, aby starego

Korcze (I) zaliczy w poczet prad>nast(')W rycerstwa,

polskiego wielców rednich pierwszycli pokole.
Kornic, jest proklamacya imionow i wskazuje

praojca rodu imieniem Kornik. Herlj t ])rovlamacy

reprezentowany, ])rzedstawia si jalco uherbiony znale
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staiiniczy runiczny rodu szczepowego szlacheckiego pol-

skiego Bies()w, linii seniorackiej , a ów Kornik móg
by jednym z syn(nv Inb wnuków Bi^sa, praojca rodu
tego, przez gow najstarszego syna czyli seniora i na-
lee do trzeciego pokolenia rycerstwa posldego wie-

ków rednich.

Musz jednak zwrijcic uwag ju tu na wtpliwo,
jaka si przeciw powyszemu przypuszczenhi budzi.

Herb Kornic czyli Biesowie wyobraa, mówic jzykiem
heraldycznym, dwa pólbocliece poczone krzyem, u któ-

regoto krzya atoli górnego ramienia czyli przewiercia

brak. Krzy ten, którego boczne ramiona zakoczone s
owemi dwoma poubochecami, stoji na trzech stopniach.

Owe trzy stopnie, to trzy belki wgierskie, dodane Bie-

som dla udostojnienia herlju przez Icróla Ludwika, wic
pochodz dopiero z drugiej jiolowy XIV wieku, a tylko

(Av krzy bez jednego przewiercia, zakoczony dwoma
poubochecami, jest uherbionym pierwotnym znakiem
stanniczym runicznym Biesów. Owo utrcone przewier-

cie krzya wskazuje, e dla Korniców formowan bya
odmiana stannicy w chwili, kiedy ju krzy w tej stan-

nicy istnia i e t odmian uformowano w ten sposób,

e jedno przewiercie krzya odtrcono. Gdy jednak

krzy do stannicy Biesów nie móg si dosta wczeniej

jali po przyjciu chrzecijastwa, to jest najwczeniej

w pokoleniu szóstem, to w skutek tegoby i owego Kor-

nika dopiero do sz(')stego pokolenia rycerstwa polskiego

wieków rednich zaliczy naleao. Jest atoli moebnem
i prawdopodobnem, e charakterystyczn odmian Kor-

nica od Bies()w nie jest brak przewiercia krzya, lecz

pooenie bokiem znaku stanniczego, a w takim razie

Kornik mógljy nalee ju do trzeciego pokolenia ry-

cerstwa polskiego wiek()W rednich.

Korsak, jest proklamacy imionow, wskazujc
praojca rodu tego imienia, o którym nic wicej powie-

dzie nie umiem, jak e prawdopodobnie nalea do

rycerstwa polskiego wieków rednich, lecz tylko prawdo-
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podobnie, gdy adne redniowieczne rikllo polskie

proklamaeyi tej nam nie podaje.

Kociesza, jest proklamacy imionow, wskazujc
praojca rodu imieniem Kociecli, o którym jako pra-

dynacie rodu szczepowego polskiego dwudziestego trze-

ciego m()wilo si ju wyej, w tomie pierwszym ni-

niejszego dziea (str. 204), w skutek czego te ju w po-

czet pradynast()W pierwszego pokolenia zaliczony zosta.

Kot morski nie jest prawdopodoljnie proclamacy,

lecz waciwie tylko nazw herbu, kt(')ry rzeczywicie

kota rzelvomo morskiego przedstawia
;
proklamacy za

mógiljy by t\lko o tjde, o ile w heraldyce polskiej

redniowiecznej proklamacye imionowe s niemal w re-

gide (o ile to moebne), powodem do przyjmowania her-

I3ÓW, tym prolclamacyom odpowiadajcych.

Kotwica, jest znowu nazw lierbu a nie proklama-

<'y. Uwaga zamieszczona przy ])oprzednim herbie i tu

si stosuje; nie .jest bowiem wykluczon mono, i
praojciec rodu tego rzeczywicie Kotwic si nazywa.

Gdy jednak herl) ten ma swoj ])rawidlow imionow
proklamacye Kadzie, przeto prawdo[)och)ljnem jest, e
votwica nie jest proklamacy, lecz nazw lierbu.

Kotwicz jest proklamacy imionow, wskazujc
praojca rodu imieniem Kotew, o którego genealogii nic

bliszego powiedzie nie umiemy, gdy lierb t proda-

macy reprezentowan>-, jalco figura heraldyczna si

przedstawia.

Kowinia take Skowina
,

[jj-oklamacya imionow
wskazujca praojca rodu tego imienia, który gdy herb

t proclamacy reprezentowany, jaco nherlony znak

stanniczy runiczu)' linii modszej si przedstawia , do

pokolenia drugiego rycerstwa polskiego redniowiecz-

nego zaliczonym by winien.

Koziegowy, jakkolwiek na poz('»r przedstawiayby

si jako nazwa herbu, gdy herb ten, talce Zerwikaptu-

rem zwany, rzeczywicie trzy vOzie gowy przedstawia,

]u-zecie prawdopodobniejszem jest, i to jest prolda-
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macya imionowa, wskazujca praojca rodu iinieiiiein

Koziagowa, o którym nic bliszego ])o\viedzie nie

jestemy w monoci.
Kolerogi jest proklamacya imionowa, wskazujca

2:)raojca rodu imieniem Kolir()g, którego ju w tomie

pierwszym niniejszej pracy (str. -JO-i) i w tomie niniej-

szym w poczet pradynastów i^ierwszego pokolenia ry-

cerstwa polskiego wdeków i-ednicli zaliczylimy.

Krakwice pioklamacya imionowa, wskazujca j^ra-

ojca rodu imieniem Krakiew lub Krakwa, co do któ-

rego genealogii nic bliszego poda nie jestemy w stanie.

Kroje, zdaj si by nazw herbu a nie prokla-

macya, ilee herb ten rzeczywicie trzy kroje w szczycie

wykazuje.

Kromno; o tej proklamacyi a zwaszcza o jej ety-

mologicznej wartoci nic zgoa bliszego pewiedzie nie

umiem. Herb tem mianem zwany, przedstawia si jako

figura heraldyczna, Kromno zatem bdzie zapewne na-

zwisko jakiego cudzoziemskiego rodu.

Krzywasnia i Krzywasnicz s ]irawdopodobnie nie

proklamacye lecz nazwy przedmiotu herbu , który rze-

czj^wicie krzywani czyli krzywdy kij czyli kul (Szre-

niawa, Druyna) przedstawia. Wszelako patronimiczna

forma wyrazu Krzywasnicz nakazywaaby przypuszcza,

i Krzywani zwa si praojciec rodu , i e jego imi
spowodowao i^rzyjcie krzywani za herb.

Krzywda jest proldamacy imionowa, wskazujc
praojca rodu tego imienia, kt()ry wedle herbu, t pro-

klamacya reprezentowanego, sdzc, nalea do jednej

z linij mlodszyci rodu szczepowego szlacheckiego pol-

skiego Popielidów lub Strzegoniów lub te Czewojów,

wic go do trzeciego pokolenia rycerstwa polslviego

redniowiecznego zaliczy wypada.
Krzywosd jest proldamacy imionowa, wskazu-

jc praojca rodu tego imienia, kt()ry by czonlciem

rodu szczepowego szlachecldego polskiego pierwszego,

czyli Popielid('>w, linii senioracl^iej , m(>g wic ju na-
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lee, prawdopodobnie jako Lrat Niesoba, syna Popiela

(III), do pokolenia trzeciego rycerstwa polskiego re-
dniowiecznego; tam go te kadziemy.

Kucza jest proklamacy imionow, wskazujc
praojca rodu imieniem Kucz, kt('»ry naley do ndodszej

linii rodu szczepow^ego Bogorów lub ]Mdrostków, któ-

rato linii ndodsza formowaa i'(kl Cielci()w. Kucz i>rzeto,

który moe by rodzonym bratem Cioka i Cieltca,

naley prawdopodoljnie dopiero do trzeciego polcolenia

rycerstwa ] >< »lskieg( ) redniowiecznego.

Kudbrza i Kudbrzyn, s prze^rcone nazwy i)ro-

klamacyi Ludbrza czyli I^udborza, o ]vtórej niej.

Kur biay jest oczywicie nazw herbu, lecz nie

]irovlamacy i moe sie odnosi do lierbu Kokoty.

Kuszaba, jest prolclamacy imionow i wslcazuje

praojca rodu tego imienia, o Ictórego genealogii nic

bliszego powiedzie nie umiemy, jac tylco, e wedle

ierlju sdzc, dihy si jako ulierbiona runa przedsta-

wia, nalea on do praojc()w jednej z modszyci linij

rodu szczepowego Starz(')w, wic (o drugiego pocolenia

zaliczonym by winien.

Larysza jest widocznie proldamacya ciidzoziem-

sdego, moe wosciego pociodzenia
;
pierwszy l)owiem,

który ten lierlj prz\niós do l*olsvi, Ijy podslcarlji ki'ó-

lewsvi zwany Medyolaslvim lulj Modulasvim, vt()reto

nazwisko si wreszcie na ]Madaliskiego przemienio.

Otó ju samo nazwisli:o ^ledyolas^iego dowodzi, i
mamy z Wocliem do czynienia. Proklamacy ta nie

jest w Polsce starsz nad col^iec XIV wieku.

Laska jest ])rovlamacy imionow i wscazuje na
praojca rodu tego imienia. AV}»rawdzie falct, e lierb

t proldamacya reprezentowany, wyoljraa l)r()g o czte-

recli laskacli, czyli wprost cztery lasvi, m(')gby nasu-

wa domys, e w nazwisl^u Laslva lulj Lasd mamy
nie z proklamacy lecz tylvo z luizw przedmiotu ierlju

do czynienia ; wszelaco patronimiczny l<:sztat tej ])rovla-

macyi Leszczyc, najpospoliciej na oznaczenie tego herbu
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uywany, dowodzi, e Laska jest imieniem osobowem.
Ten Lasls:a jest prawdopodobnie pradynast linii ndod-

szej rodu szczepowego szlacheckiego polskiego Wyszów,
wic go do drngiego pokolenia rycerstwa polskiego

redniowiecznego zaliczy naley.

L^dy, proklamacya prawdopodobnie topograficzna,

o kt(»rej nic wicej powiedzie nie umiemy, gdy i sam
herb t proklamacya reprezentowany, nie jest dotych-

czas znany.

Leblowie, jjroklamacya wzita widocznie z nazwiska

jakiego cudzoziemskiego, zapewne niemieckiego szla-

checkiego rodu, do Polski w XV wieku przesiedlonego.

ekno zdaje si by nazw herbu a nie prokla-

macya, gdy herb przedstawia rzecz3'wicie dwie biae

lknie.

Leliwa proklamacya imionowa wskazujca praojca

rodu imieniem Lela. Zwaywszy jednak, i reki Leli-

witów jest poboczn gazi rodu Lubomlitów, od kt(>-

rego si dopiero albo na schyku XIII lub na pocztl^u

XIV wiecu oderwa, przeto ów Lela nie móg y
kiedyindziej, jac r()wnie albo na scliyvu XIII albo na

pocztku XIV wieku; nie naley on przeto do prady-

nastów szlaclity polsciej.

Leniów jest proldamacya imionowa, wslvazujca

praojca rodu imieniem Lesie, o którego genealogii nic

bliszego powiedzie nie umiem, gdy iiawet lierlj t
proklamacya reprezentowany, nie jest zgoa znany.

Lewart j^roldamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Lawarda, Skandynawca, kt(jry by
pradynast osobnego rodu szczepowego szlacheckiego

polsdego, wic jako taki ju do pradynast)W pierw-

szego polvolenia rycerstwa polskiego redniowiecznego

zaliczony zosta.

Lichtinwalde, proklamacya wzita widocznie z na-

zwisva jakiego obcolcrajowego, sn niemieckiego, do

Polski ])rzesiedlonego rodu, dórego herb nie jest dotd

znany.

Tom II. 6
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Lisowie, jn-oklamacya imionowa wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Lis. Bdzieto zapewne po herbie

sdzc brat rodzony Orz, pradynasty rodu szczepowego

szlaclieckiego polskiego trzeciego, wiec go dodatkowo

do pierwszego pokolenia i'ycerstwa polskiego rednio-

wiecznego zaliczy naley.

Luba albo Lubicz jest proklamacy imionowa,

wskazujc praojca rodu tego imienia. Gdy herb t
prokhunacy reprezentow any, przedstawia si jako linia

modsza rodu szczepowego szlacheckiego polskiego Po-

pielidow, przeto tego Lube winnimy zaliczy w po-

czet trzeciego pokolenia rycerstwa polskiego wieków
rednich.

Lubcza, jest proklamacy imionowa, wskazujc
praojca i'odu imieniem Lubek. Jakkolwiek herb repre-

zentowany t ])roklamacy przedstawiaby si waciwie
jako uherbiony znak stanniczy i-uniczny linii modszej

rodu szczei)Owego INIdrostków, Smiarów lub Biesów,

to jednak imi Lubek dowodzi ]Jonad wszelk wtpli-

wo, e mamy tu z sj^nera wzmiankowanego codopiero

Luby do czynienia i e przy formowaniu odmiany stan-

nicy rodowej dla tego ubka wywRu-ono znak stanni-

czy, w skutek czego pozornie si wydaje, jakoby lierb

Lubcza od zgoa innej runy pocliodzil jak liei'b Lubicz,

gdy tymczasem oba te herby w rzeczywist(jci od jed-

nej i tejsamej runy si wywodz. JalvO syn Luljy na-

ley Ijubek ju do czwartego pokolenia rycerstwa pol-

skiego wick('»w rednich.

Lubiewa lub Lubiewo jest proklamacy imionowa,

wskazujc praojca rodu imieniem Lubij. Gdy herb

Trzaska, ktthy powysz jiroklamacj^ jest reprezento-

wany, nie jest w pierwotypie niczeni innem jak wy-
wróconym lierbem Lub, przeto i tego Lubija nie mo-
emy w myl codopiero wyej przytoczonej uwagi uwa-
a, jak tylko za nabliszego i)otomka pradynasty Luby
i zaliczy go do czwartego pokolenia rycerstwa polskiego

wiek(')w rednich.
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Lubowla albo Liiljomla
,

jest wedle wszelkiego
prawdopodobiestwa proklamacy topograficzii i bie-

rze sw()j pocztek od miejscowoci tej nazwy, na Spiu
pooonej.

Ludbrza proklamacy imionowa wskazujca ]jra-

ojca rodu imieniem Ludbora, kt(5ry si jako brat ro-

dzony Bolesty-Piasta a jako jeden z modszych synów
Popiela Cliwociszka przedstawia i w skutek tego ju
w poczet drugiego pokolenia rycerstwa polskiego wie-

ków rednich zaliczony zosta.

abd m(')glby miao ucliodzi za nazw herbu,

ilee herb ten rzeczywicie abdzia w szczjTie przed-

stawia. Zwaywszy atoli, i abd jako herb nie moe
by dawniejszy, jalv wiek XIY, za ród al^dziów innej

proklamac}! pr(k'z abd i topograficznej Skrzynno

nie ma, a jednak musia mie i imionowa proldamacy,
która u rodu tej znalcomitoci, co ród abdziów, w za-

pomnienie i nie moga, przeto jest ^^'szelkie prawdo-

podobiestwo, e abd jest wanie t prastar rodu

tego imionowa proklamacy i e wskazuje pradynast
rodu tego imieniem abdzia, który móg by dziadem

naszego znanego Piotrka Wosta. Ten wic al^d
mógby w takim razie nalee co najwczeniej do ósmego

po]a)lenia rycerstwa pols]viego redniowiecznego.

abszowa, apszowa czyli awszowa, jest prokla-

macy imionowa i wskazuje praojca rodu imieniem

apsza czy te awsza, o lvtórym sdz, i y dopiero

w wielvu XIV, wic w poczet prastarej szlachty pol-

skiej zaliczonym by nie moe.
ada, jest proklamacy imionowa, wskazujc ]n-a-

ojca rodu tego imienia. Herb reprezentowany t pro-

Idamacy, przedstawia si jalvO senioracka (?) odmiana

znaku stanniczego rodu szczepowego pierwszego; ów
ada przeto nalea prawdopodobnie do trzeciego po-

kolenia rycerstwa polsl^iego wiek(')W rednicli.

agoda, jest proklamacy imionowa i wskazuje

praojca rodu imieniem agod. Wprawdzie jest to herb
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rodu Wierzynków, kt()ry dopiero w XIV wieku z Nie-

miec przyljy do Polski, wobec czego wypadaoby oweg-o

agoda równie co najwczeniej pooy na wiek XIV;
zwaywszy atoli, i Wierzynek by oljcym szlachcicem,

za ol^cokrajowa szlachta nie moga w Polsce wieków
rednicli uz\'ska szlachectwa polslviego innym sposo-

bem, jajc t>llv:o drog ado])tacyi do którego z istniej-

cycli jn starodawnych rodów szlachecJcici polskich,

dórejto drogi i Wierzynek, jeli jal^o szlaclicic polski

wystpuje, omija nie móg, zwaywszy, i znale stan-

niczy (lierl)) z proklamacy w cisem zawsze zostaje

poczeniu, przeto owego Lagoda uwaa naley jako

pradynast tego wanie starodawnego rodu szlacie-

cdego polskiego, vtóry Wierzynlca do rodu swego

adoptowah Za taldeni przypuszczeniem [)rzemawia jesz-

cze i ten dalszy fakt, e herb Wierzynkowa ma oprócz

proklamacyi agoda jeszcze inn proklamacy, miano-

wicie Polacze, ls:tóra jalv niej wyicazanem bdzie, nie

moe by pi)niejsz nad ejtok panowania Bolesawa
Cirobrego, istniaa zatem ju na 3 wielci i)rzed przy-

byciem Wierzynlca do Polski. ^lusiniy wic i owego

agoda zaliczy w poczet rycerstwa polslciego rediiio-

wiecznego.

azki, jest prodamacya imionowa, wslcazujca

praojca rodu imieniem azka, o Idóryni ju poprzednio

dowiedzielimy si, i by prawdopodobnie bratem ro-

dzonym Bolesty - Piasta a jednym z syn(')w modszych
Popiela (11) Cliwociszka i którego w skutek tego ju
do drugiego polcolenia r}'cerstwa polsldego redniowie-

cznego zaliczalimy.

bno, j)roklamacya imionowa, ws]vazujca praojca

rodu tego imienia, o którego genealogii nic bliszego

13owiedzie nie jestemy w stanie.

odzi, jest proklamacy imionowa, wskazujc
praojca rodu tego imienia. Wprawdzie mouaby przy-

puszcza , i to jest tylko nazwa herbu
,
gdy lierb t

prolilamacy reprezentowany, rzeczywicie ()d \\ szczy-
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cie nosi; zwaywszy atoli, i lierb ten adnej innej ]wo-

klamacyi nie ma, a jest rzecz niemoebn, iljy który-

kolwiek z rodów szlacheckicli redniowiecznych polskich

nie mia swej proklamacyi, przeto musimy ow nazw
odzi nwaa jako proklamacy i widzie w niej imi
praojca rodu.

zawi, jest przez Paprockiego przekrcona pro-

klamacya Czawia czyli Czewoja, któr zna jeszcze iier-

barzyk Ambroka.
Mda, proklamacya imionowa, wskazujca praojca

rodu tego imienia, o kt()rego genealogii nic zreszt

wicej po\^iedzie nie umiemy.
Mdrostki, proklamacya imionowa, wskazujca

praojca rodu imieniem JNIdrostek, o którym wiemy, i
byl pradynast rodu szczepowego szlacheckiego j^ol-

skiego siódmego i jako taki ju w poczet pierwszego

pokolenia i-ycerstwa polskiego wieków rednich zali-

czony zosta.

Merawy, proklamacya, której etymologiczn] war-

toci rozpozna nie umiemy.
Mieszaniec, herb ten mia by nadany przez Ka-

zimirza Wiell^iego synom jego z nieprawego loa Nie-

mirze i Pece, wic si do prastarego rycerstwa pol-

skiego wieków rednich nie odnosi.

Milan, proklamacya imionowa, wsl^azujca praojca

rodu tego imienia, o którego genealogii nic bliszego

powiedzie nie umiemy, prócz, e on by prawdopodo-

1jnie rodzonym bratem lepowrona, wic do trzeciego

pokolenia naley.

Modzele, ju-oklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem jNIodzel, który, gdy herb t prokla-

macya reprezentowany, przedstawia si jalio uherbiony

znak stanniczy runiczny linii modszej, wic go do dru-

giego pocoenia rycerstwa polskiego redniowiecznego

zaliczy naley.

Momot, jest ])r()klamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, o kt<)rego genealogii nic wicej
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powiedzie nie umiemy, krom e nalea do rycerstwa

polskieg'o wieków rednich.

Mora lub Morowa, jest proklamacy imionow,
wskazujc praojca rodu imieniem Mor, ])o którym te
jego potomkowie gow murzyna za lierb sobie przy-

jli, a o kt()rego genealogii nic wicej ])owiedzie nie

umiem, krom e oczywicie nalea do rycerstwa pol-

skiego wieków rednich.

Mocie, jest proklamacy imionow, wskazujc
praojca rodu imieniem !Mosta. Herl:) t i^roklamacy

reprezentowany, przedstawia ulierlon odmian znaku

stanniczego rodu szczepowego dwudziestego czwartego,

linii seniorackiej. Ów ]\Iost przeto moe nalee do trze-

ciego pokolenia rycerstwa polskiego redniowiecznego,

Moszczenica, jest widocznie proklamacy t()i)ogra-

liczn, wzit ])o jednej z licznycli miejscowoci teje

nazwy, której pooenia bliej okreli nie umiemy, gdy

i herb t ]U'oklamacy rej^rezentowany, nie jest nam
znany.

Moskawa czy te Mozgawa, jest proklamacy imio-

now, wskazujc praojca rodu imieniem M(')zg, o kt('»-

rego genealogii nic bliszego powiedzie nie umiemy.

Mota, jest proklamacy, której etymologicznej war-

teci oceni nie jestemy w stanie. Prawdopodobnie

bdzie to i)roklamacya imionow, wskazujca praojca

rodu imieniem jNIot, o kt()rego genealogii nic zgoa po-

wiedzie nie umiemy, gdy i herlj sam t proklamacy
reprezentowany, nie jest nam dotycliczas znany.

Mzura (mylnie ]Murza lub Bzura), jest proklama-

cy imionow, wskazujc praojca rodu tego imie-

nia. Gdy ta proklamacy jest jedn z kilku, sucych
lierbowi Lis, uherbioneinu znakowi stamiiczemu runi-

cznemu (linii seniorackiej) rodu szczepowego polskiego

trzeciego, kt()rego praojcem by Orz, przeto ów 31zura

byl prawdopodobnie rodzonym tego Orz bratem, wic
w poczet pierwszego pokolenia rycerstwa polskiego wie-

ków rednich zaliczonym l)v winien.
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Muskata, jest przezwisko biskupa krakowskieg^o

rodem Szlzaka, który pocliodzi z koca XIII \vieivu,

wic w poczet starodawnej szlachty polskiej rednio-

wiecznej zaliczony by nie moe.
Nabra albo Nabram, proklamacya, kttjrej etymolo-

giczneg'o znaczenia rozpozna nie jestemy wstanie. Herb
t proklamacya reprezentowany ma jeszcze inn pro-

klamacy AYaldorff, ktcjraby cndzoziemskie pochodzenie

tego herbn wskazywaa, ale i inn jeszcze ]3rokIamacy
Staczowie, która znown za polskiem przemawia po-

chodzeniem.

Nagod, proklamacya imionowa, wskaznjca praojca

rodn tego imienia, w którym jn wyej poznalimy
pradynast rodu szczepowego szlacheckiego polskiego

omnastego, i ju go w skutek tego do pierwszego pokole-

nia rycerstwa polskiego wieków rednich zaliczylimy.

Nagóra, jest proklamacya imionowa, wskazujc
praojca rodu imieniem Nagor, o ktijrym ju wiemy, i
by modszym bratem Bolesty-Piasta a jednym z mod-
szych syn()W Popiela (II) Cliwociszka , wic jako tad
w poczet pradynastów szlaclity polsl^iej drugiego pol^o-

lenia ju zaliczony zosta.

Nacz, prol^lamacya topograficzna, biorca sw
nazw od jeziora tego imienia, pooonego niegdy

w Wiellvopolsce, które atoli dzi nie jest ju znane.

Napiwowie, proldamacya imionowa, wslvazujca

praojca rodu imieniem Napiwo lub Napiwon, o dórym
nic wicej powiedzie nie umiemy, jak to, i nalea do

rycerstwa pols^iego wieków rednici.

Naptycz, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Najta, o l^t(jrego genealogii rcnynie

nic bliszego powiedzie nie umiemy, gdy i herbt prokla-

macya reprezent(nvany, nie jest nam dotyciczas znany.

Naworotnik, proldamacya imionowa, wskazujca

praojca rodu tego imienia. Pochodzenie tej proklama-

cyi jest ruskie, wic i ów praojciec rodu raczej do

szlaclity ruskiej, jak do polskiej zaliczonym byby po-
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winien. Tylko gdy szlachta niska wszystkie swe herb}'

wraz z proklaniacyami ma od szlachty polskiej , wic
i owa proklaniacya w Polsce swe ródo i pocztek
mie musiaa. W takim atoli \Nypadkii ów praojciec

musia si zwa Nawrotnikiem.

Niaek albo Niako, proklamacya dodawana zwy-
czajnie do herbn Jele czyli Opole, jest proklamacya
topograficzn i pochodzi od miejscownci Niaek, poo-
onej w powiecie l)abimosckim. To dodawanie nazwy
topograficznej Niako do prol^lamacyi Jele w tern ma
sw przyczyn, i o])rócz rodn wielkopolskiego Jelenie-

Niako istnia nadto ród maopolski Jeleni()w- Opole,

otó dla odr()nienia tycli dwócli rodów, kt()re jednalco-

wej proklamacyi imionowej Jele n>'way, dodawano
jeszcze drug prol^lamacy topograficzn. Ta potrzeba

rozr()nienia tycli dwóch rodów w dw()ch osobnycli dziel-

nicach zamieszkaycli, wiadczy dowodnie, i i)roklama-

cye te powstay w czasie, kiedy obie te dzielnice pod
wsp()lnem berem zostaway a oba rody we ws]»(jlnym

obozie si gromadziy, co oczywicie w Icadym razie

przed podziaem lvraju po mierci Krzywoustego dzia
si musiao.

Nieczuja, jtroklamacya imiouowa, wskazujca pra-

ojca rodn imieniem Nieczuj , o ktch-ym po Icsztacie

lierbii sdzc, moemy powiedzie, i nalea do mod-
szycli i)otomków rodn szczepowego szlacheckiego pol-

skiego szóstego, zatem go do di-ugiego polvolenia r}'-

cerstwa ])olsl':i('go wieków rednicli zaliczy winnimy.
Niesobia, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodn imieniem Niesob, o kt(')ryin jn wiemy, i
nalea do linii seniorackicj rodu szczepowego szlache-

ckiego i)olskiego pierwszego, w skutel^ czego ju do

pierwszego pokolenia rycerstwa polskiego wielv('>w i"e-

dnicli zaliczony zosta.

Niezgoda, proklamacya imionowa. wslvazujca pra-

ojca rodu tego imienia, któ»ryto i'(')d przedstawia si
jako ga linii seniorackiej rodu szcze]>owego .Mdrost-
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k()\v; ÓW Niezg-oda przeto do trzeciego pokolenia rycer-

stwa polskiego wieków rednich zaliczonym by winien.

Ninkebarkowie, jest oczywicie, nazw rodu jakie-

go obcego pochodzenia , kta-ego herb nam nawet ])o

dzidzie nie jest znany.

Nowina, jest proklamacy imionow, wskaznjc
praojca rodu tego imienia, o którym sdzc z herbu

t proklamacy reprezentowanego, powiedzie moem>',
i nalea do modszego potomstwa rodu szczepowego

szlacheckiego polskiego si(klmego albo ()smego, wic
go do drugiego pokolenia rycerstwa polskiego rednio-

wiecznego zaliczy naley.

Odrow. Co do tej p]'oklamacyi zachodzi trudna

do rozwizania wtpliwo, czy to jest ])roklamacya

imionow czy topograficzna. Tyle jest pewna, e nazwa
Odrow pochodzi od imienia osobowego Odrobd, a gdy
i wie Odr(nv ju od prawieku jest w posiadaniu rodu

Odrow(')w, wic czy proklamacy t wemiemy za

imionow czy za topograficzn, czy Odrobda bdzienn'

uwaa za pulkownika-wojewod czy za zaoj^ciela wsi

Odrow, zawsze si pokae, e ten Odrobd by jednym

z najstarszycli czonków rodu Odrowów i do tego

rodu nalea. Zwaywszy jednali, i imi Odrobd jest

rycerskiem a nie gminnem, i rycerstwo dopiero w XII

wieku dobrami uposaone zostao i w tym dopiero wieku

gniazda rodowe o nazwiskach branych z imion praoj-

c()w rodu zakada sobie i)oczo, w slcutek czego i wie
Odrow dopiero w wieku XII powstaby moga, tym-

czasem mimo, i nam genealogia Odrow()W z XII

wieku dostatecznie jest znan, takiego czonka (Odro-

bda) ani w tym rodzie ani w ogóle pomidzy rycer-

stwem polskiem wieku XII nie spot}'kamy wcale, to

ze wzgldu, e Odrow jest ju w posiadaniu starego

Prandoty, kt('.ry >-J6 na schyku XI i pocztku XII

wieku, wic jego zaoenie gbiej wstecz cofn naley,

ze wzgldu dalej, e przed XII wiekiem miejscowoci

tylko w takim razie przybieraj nazwy po nnionach
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rycerskich, jeli to s grody przez tyche rycerzy bu-

dowane, nasuwaoby si przypuszczenie, i niegdy za

panowania pierwszych Piastijw, kiedy jc]"anice monar-
chii Piastowskiej zwohia si rozszerzay a Piastowie

granice te grodiuni utwierdzali, b>l Odrow chwilowo

grodem ruljien^in przez Odi"obda zaoonym. Za ta-

kiem przypuszczeniem przemawia silnie fakt, z doku-

mentów mogilskicli znany, e stary Prandota Vykony-
wa za ycia swego, to jest u schyl^u XI i na ])ocztl<:u

XII wieku, a zatem w cliwili, kiedy o juiysdykcyi pa-

trymonialnej szlaclity nad ]>()ddanynii jeszcze ani mowy
by nie mogo, w dol)rach swycli i)atryomonialnycli

sdownictwo najwysze nad swymi ])oddanymi, to jest

ias aque et hacuU, co sic tyll^o w ten s])()S('»b wytuma-
czy da, e stary Prandota nie jal^o dziedzic posiado-

ci ziemsciej, lecz jako waciciel grodu (komes gro-

dowy, kasztelan) t jurysdyvcy wyl\:onywal. Gdy herb

Odrow wykazuje znav senioraclvi rodu szczepowego

szlacheckiego polskiego, przeto tego Odrobda zaliczy-

limy w poczet pokolenia trzetdego rycerstwa polsciego

redniowiecznego.

Ogon, Ogonowie, jest i)roklamacya imionowa i wska-

zuje praojca rodu imieniem Ogon. Gdy za herb t ])i()-

Idamacy reorezentowany, }>rzedstawia si ja^o ulier-

Ijiony znak stanniczy runiczny rodu szczepowego szla-

checkiego pierwszego, przeto tego Ogona uwaamy za

seniora czyli najstarszego syna Po])iela III i onego
do trzeciego povoenia rycerstwa polskiego wieków
rednici zaliczamy.

Ocele, jest proklamacy imionowa i wsl^azuje pra-

ojca ro(hi, ct()rego imi l3yo Occl, a Ictcuy z herbu s-
dzc, nalea do pradynastów modszej linii rodu szcze-

powego szlacheckiego polskiego czternastego, wic do

drugiego ])okolenia rycerstwa polslviego wievów red-

nici zaliczonym by winien.

Odrza, jest proklamacy imionowa i wscazuje pra-

ojca rodu imieniem Odra, o vt()rego genealogii nic bli-
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szego poNYiedzie nie nmiemy, gdy lier]j tego rodu do

adnych wniosków genealogicznych powodn nie daje.

Odyniec, proklamacya imionowa, wskaznje praojca

rodn imieniem Odynka (syna Odyna), kt()ry by pra-

dynast rodn szczepowego szlacheckiego polskiego pi-
tego, wic do pierwszego pokolenia rycerstwa polskiego

wiek()W rednich nalea.
Ogniwo zdaje si by tylko nazw herbu, kt<'irego

proklamacya jest Lnbomla lub Lnbowla, ilee herb ten

rzeczywicie ogniwo w szczycie ma nosi; nie jest wsze-

lako w^ykluczona mono, e Ogniwo jest prolvlamacy

imionowa i dawniejsz od topograficznej proklamacyi

Lubowa i e Ogniwem zwa si praojciec tego rodu,

kt()rego imi spowodowao póniej przemian znaku

stanniczego runicznego w ogniwo.

Oksza, jest proklamacya wzit z przekrconej a-
ciskiej nazwy toi)ora =: ascla; o praojcu rodu tego

przeto adnego nam nie jest w stanie da wyjanienia.

Okunie, jest proklamacya imionowa i wskazuje

praojca rodu imieniem Oku, kt()rego ju poznalimy

jako pradynast rodu szczepowego polskiego dwudzie-

stego pierwszego i w skutek tego juemy go w poczet

pierwszego pokolenia rycerstwa polskiego redniowie-

cznego zaliczyli.

Oawa, jest proklamacya imionowa i wskazuje pra-

ojca rodu imieniem Oaw, o którym ju wiemy, i by
Skandynawcem i pradynast rodu szczepowego szla-

checkiego polskiego trzydziestego drugiego, wic ju
z tego tytuu w jjoczet pokolenia pierwszego rycerstwa

polsldego redniowiecznego zaliczony zosta.

Opola lub Opala jest widocznie proklamacya to-

pograficzn i pochodzi od jednej z killai ndejscowoci,

noszcych nazw Opole, Ictórej dla braku wszelkicli

wskaz(')wek narazie oznaczy nie umiemy.

Opole jest równie proklamacya topograficzn rodu

Jeleniow czarnych i z tego samego róda co i poprzed-

nia proklamacya pochodzi.
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Orla jest proklamacy imionow i wskazuje pra-

ojca rodu, którego imi byo Orze, a o ktth-ego geiie-

ak)gii nic bliszego z herbu wydoby nie nioeni}^ krom
e nalea do rycerstwa ]i()lskiego wieków rednich.

Orz jest proklamacy imionow i wslcazuje jiraojca

rodu tego imienia, o kt(')rym ju wiemy, i jest pra-

dynast rodu szczepowego polskiego trzeciego, wic te
jako taki w poczet pradynast<>w pierwszego pokolenia

rycerstwa ])olskiego redniowiecznego zaliczony zosta.

Ola gowa zdaje si nie by proklamacy, lecz

tyllvO nazw lierbu Poul<;oziC, który rzeczywicie ol
gow w szczycie nosi. Nie jest atoli wylcluczona mo-
no, i Ola gowa byo przezwislciem praojca rodu

i dao nast])nie powiul do przyjcia olej gowy jako

herbu do szczytu.

Osmoróg zchiwaby si r('>wnie nie i)roklamacy
a nazw herbu, który rzeczywicie krzy z rozdartemi

ramionami a wic o omiu rogacli przedstawia. Zwa-
ywszy jednak, i herb ( )smor('>g czyli Giei"alt nie przed-

stawia waciwie l^rzya omioramiennego, lecz raczej

om si>r\H'li()W kola wozowego, od któi"ego dzwona od-

jto, ima wsp(')lne ])()clH)dzenie z lierbem Ossory, ])rzed-

stawiajcym kolo z 8 sprychami lecz bez jednego tylko

dzwona, o czem w chwili tworzenia lierbu Gierat do-

skonale wiedziano, przeto Osmoróg, zwany take cza-

sem Rogami, jest w rzeczywistoci jn-oklamacy imio-

now i wskazuje praojca rodu tego imienia, kt(')rego

w skutek tego w poczet rycerstwa ])olskiego wieków
redn icl i wpr( )wadzamy

.

Ossorya jest proklamacy imionow i wskazuje

pra(^jca rodu imieniem Ozór, o kt()rym tyle tylko po-

wiedzie moemy, i by pradynast linii modszej
rodu szczepowego szlacheckiego polskiego dwudziestego

pierwszego lul> dwudziestego drugiego, w skutek czego

do drugiego ])ok()lenia rycerstwa ]>olskiego redniowie-

cznego zaliczonym bv winien. •
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Ostoja, proklamacya iniionowa, wskazujca praojca
rodu tego imienia, o lvt()r>'m na zasadzie lierbn, ta
proklamacya reprezentowanego, powiedzie moemy, i
by czonkiem linii seniorackiej rodu szczepowego szla-

clieckiego polskiego dwudziestego czwartego, wic na-
lea ju do trzeciego pokolenia rycerstwa polskiego
redniowiecznego.

Ostrzew nie jest proklamacya, lecz nazw lierlju

Nieczuja, który rzeczywicie suchy ostrzew w szczy-

cie nosi.

Owada jest proklamacya imionow, wskazujc
praojca rodu Owad, który wedle herbu sdzc przed-

stawia si jako czonek linii modszej rodu szczepowego
szlacheckiego polsldego pierwszego, i co najwczeniej
do trzeciego pokolenia zaliczonym by winien.

Pauka jest proklamacya topograficzn wzit od

nazwy ziemi Pauki, pooonej w Wielkopolsce na pó-
noc nad Noteci.

Paprzyca nie jest p]'oklamacy, lecz nazw czci
lierlju Kuczaba.

Pawza jest wprawdzie proklamacya imionow,
wskazujc praojca rodu tego imienia. Gdy jednak

])roklamacya ta suy herbowi Herburt, który nie wcze-

niej nad lvoniec XIII lab pocztek XIV wieku do

polski ze Szlska przyby, przeto tego Pawz w poczet

pradynastów rycerstwa polskiego wieków rednicli zali-

cz5^ nie mona, chyba, gdyby si pokazao, e szlacht

szlsl^ nie uwaano u nas w wiekacli rednich jako

szlacht rodzim polsl^, lecz jako szlacht cudzoziem-

sk, w takim bowiem razie reki Herburtów przebywajcy
ze Szlsls:a do Polsld, musiaby si postara o adoptacy

do lvtórego z prastarych rodów szlacieckicli polskicli

a natenczas ród Pawzów m()gby by owym rodem pra-

starym szlacheckim polslihn, który Herburtów fulszty-

skich do swego rodu i herbu adoptowa.

Pczelicz, odmienna proklamacya ierbu Wczele lub

Wsczele, jest prolv]amacy imionow i wskazuje pra-
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ojca rodu imieniem Pczola ^) , o którego genealogii nic

zreszt Lliszego powiedzie nie umiemy, krom e w ogóle

nalea do rycerstwa polskiego wieków rednich.

Piasczna jest proklamacya imionowa herbu zwa-

nego zazwyczaj Bojcza albo ]Modzele, i wskazuje pra-

ojca rodu, imieniem Piasek, ]n'awdoi)odobnie brata ro-

dzonego Bojka i jNlodzeli, który w poczet drugiego

]^okolenia rycerstwa polskiego wiekcny rednicli zali-

czonym by winien.

Pielgrzymy, proklamacya imionowa , wskazujca
praojca rodu imieniem Pielgrzym, o kt('>reg() genea-

logii lui zasadzie herbu Jiic bliszego powiedzie si
nie da.

Pierzchaa, ]u-oklamacya imionowa wskazujca
praojca rodu tego imienia, o ktchym na zasadzie ksztatu

lierbu, lvtóry si jako ulierbiony znak stanniczy runiczny

przedstawia, tyle tylko powiedzie mona, i nalea
do ]">otomków modszej linii rodu szczejiowego szlaclic-

ckiego pierwszego, a zatem co najwczeniej do trzeciego

poliolenia rycerstwa polskiego redniowiecznego zali-

czonym byby m('>g.

Pikostki, i)rokiamacya inuonowa, wslvazujca pra-

ojca rodu imieniem Pikostelc, o kt('>rym, do jalciegoljy

pokolenia nalea, nic bliszego powiedzie si nie da,

gdy i sam herb t proklanuicy reprezentowany, nie

jest znany, Tyle tylko jest pewnem, e ów Pikostek
jest, sdzc po imieniu jego, synem Pikosta; do ja-

kiegokolwiek zatem ]iokolenia zaliczymy Pilcostka, to

zawsze do poprzedniego pokolenia bdziemy musieli za-

liczy jego ojca Pikosta.

Piestnik albo Plenik, ])roklamacya inuonowa,

wskazujca praojca- rodu tego imienia, o którym tyle

tylko powiedzie moemy, e gdy lierb t proklamacya
reprezentowany, przedstawia si jalvO odnuana lierbu

') Jestto zdunie Autora Chroliacyi Dr Tadeusza Wojciechow-

skiego, muie w drodze j^rzyjaoielskiej uprzejmoci objawione.
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Pniejiiia
,

przypuszczenie jest liliskie, e ]>r()klaniacva

ta brzmie winna ^^iaci\^ie Pnienik.
Pilawa jest proklamacy imionow, wslcaznje

praojca rodu imieniem Pia, kt()ry sdzc z daw-
niejszego ksztatu ierbu t prol^lamacy reprezentowa-

nego, opisanego w jednej zapisce sdowej z r. 1387, na-

leaby do potomv(')w linii senioracldej rodu szczepowego

szlaciec^iego polslviego trzeciego a zatem co najwcze-

niej do pokolenia trzeciego.

Pomie, jest proklamacy imionow, wskazujc
praojca rodu tego imienia, o lvtóryni, do jal<:ieg()by

po]volenia nalea, nic loliej na zasadzie ierljn powie-

dzie nie jestemy w stanie. To imi praojca prawdo-
podobnie dao powód, e prz}- przyjmowaniu lierbów

na mod zac]iodnio-euroi)ejsv formowanycli, potomlvo-

wie tego rodu przyjli soljie za lierlj gow lwa po-
mieniami ziejc.

Pniejnia, pros:lamacya imionow, wskazujca ])ra-

ojca rodu tego imienia, który sdzc po herljie, nalea
prawdopodoljnie do starszego pokolenia rodu szczepo-

wego szlacliecviego polsdego pierwszego, a zatem do-

]3iero do trzeciego polvolenia rycerstwa polsviego wie-

ków rednich zaliczony by moe.
Pobdzie jest proklamacy imionow, wskazujc

praojca rodu imieniem Pol^d, o lvtórym, do javiegoby

pocolenia rycerstwa polsdego wievów^ rednici nalea,
nic Ijliszego powiedzie si nie da.

Pobóg jest ])r()klamacy imionow, wscazujc pra-

ojca rodu tego imienia, który po ierbie sdzc, nale-

a do potomków linii modszej rodu szczepowego szla-

ciecviego j^olsl^iego pierwszego, a zatem do trzeciego

pokolenia zaliczon}'m Ijy winien.

Podrzeczewscy jest oczj^wicie jakie nazwisvO ro-

dzinne, vtóre nie moe by starsze nad wiek XIY. Herb

tej rodziny nie jest zgoa znany.

Pogoni, pro^lainacya nadawana przez pierwszycli

])iciu Jagielonów nowo utworzonemu ierbo\\'i, zwa-
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nemu przez p('>inejszycli lieraldyk'>\v naszych Pogoni
] »( )lsk.

Pokora, proklamacya iinitniowa
, wskazujca jtra-

ojca rodu tego imienia, klihyto ród przedstawia si
jako ga poboczna linii modszej rodu szczepowego

pierwszego; ów praojciec przeto do trzeciego pokolenia

zaliczonym by winien.

Police, i)roklainacya imionowa, wskazujca praojca

rodu imieniem Pol, o kt('>rym nic bliszego ])owiedzie

si nie da, gdy nawet hw]) t [iroklamacy rej^rezento-

wany, nie jest znany.

Poacze, jest i)roklamacy iminnow, wskazujc
praojca ]-odu imieniem Polanek, o kt(irego genealogii

nic bliszego jowiedzie nie mona, al1)owiem herb

AYierzynkowa, inaczej Lagoda, t proklamacya repre-

zentowany, przedstawia si jako figura heraldyczna.

Od tego Polanka pochodzi prawdo])odobnie take nazwa
maopolskiego grodu Poaniec, w obec czego ów Pola-

nek yby dopiero za czas(nv Bolesawa Cln'ol3rego,

a zatem naleaby dopiero do siódmego pokolenia ry-

cerstwa polskiego redniowiecznego. Ze za imi zdrob-

niale Polanek dowodzi, i takowy by S}nem Polana,

przeto r(vnoczenie trzeba tego starego Polana zaliczy

do pokolenia sz(^stego rycerstwa polsldego redniowiecz-

nego.

Poukoza, jtroklamacya imionowa, wslcazujca pra-

ojca ro(hi tego imienia, o vt(»ryni nic wicej ])owie-

dzie nie jestemy w stanie, jalc e nalea do rycerstwa

polskiego wieków rednicli.

Pomian, i)ro]vlamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, o którym r()wnie nic wicej
powiedzie nie umiemy, jak e nalea do rycerstwa

]>olskiego wieków rednich.

Pomo, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca ro(hi imieniem Ponilosta, l^tóry nalea do mod-
szego pokolenia rodu szczepowego szlaclieclviego pol-

skiego szesnastego, a wiec onego do drugiego pocolenia
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rycerstwa polskiego redniowiecznego zaliczy win-

nimy.
Poraj jest proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca tego rocki Poraja, brata w. Wojciecka, dynast
czeskiego, który za czasów Bolesawa Clirobrego do

Polski przyby, zatem do siódmego pokolenia rycerstwa

polskiego wiek()w rednicli zaliczonym by winien.

Poruba (waciwie Porba)
,
jest proklamacya to-

pograficzna, wzita po wsi teje nazwy, kt()ra gdzieby

leaa, i lvtóra1)y z licznycli wsi tej nazwy bya ,
ozna-

czy nie mniemy. Tej proklamacyi uywa ierb Kopa-

szyna.

Poroni, proklamacya imionowa wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, o l^tórym nic bliszego powie-

dzie nie imiiemy, gdy lierb t proklamac} reprezen-

towany, przedstawia si jako lierb na modl zaciodnio-

europejsk uformowany.

Powist, jest proldamac>' imionowa i wskazuje

praojca rodu tego imienia, Ictcu-y gdy naley do potom-

lvów linii modszej rodu szczepowego szlacheckiego pol-

skiego dwudziestego pierwszego lub dwudziestego dru-

giego, zatem dopiero do trzeciego pokolenia rycerstwa

polskiego redniowiecznego zaliczonym by moe.
Poturgi, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Poturga, o dórego genealogii nic

bliszego powiedzie nie umiemy, gdy i lierb t pro-

klamacya reprezentowany, nie jest nam dotd znajiy.

Powaby, prols:lamacya imionowa, w^skazujca pra-

ojca rodu imieniem Powab, o kt()rym nic bliszego po-

wiedzie nie jestemy w stanie, gdy herb t proklamacya

reprezentowany, przedstawia si jalco herb zachodnio-

europejski.

Powaa, prolclamacya imionowa, wslvazujca pra-

ojca rodu imieniem Powaa, Idórego po lierbie sdzc,

za jednego z synów Popiela (III) Chwociszkowicza

uwaa musimy, w obec czego takowy naleaby do-
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piero do i)okoleiiia trzeciego rycerstwa ])()lskieg'o wie-

ków rednich.

Prawda, Prawdzie, proklamacya imionowa wska-
zujca jnaojca rodu imieniem Prawda, o którym nic

wicej powiedzie si nie da, jak e nalea do rycer-

stwa polskiego wdeków rednich.

Proporzec jest nazw herbu a nie proklamacya,

herb Przi-row a bowiem inaczej take Proporcem zwany,

nosi rzeczywicie proporzec w szczycie.

Protwicz, ])roklam:u*va ]>rawdopodobnie innonowa,

jak tego suliks patronimiczny dowodzi, kt()rej jednak
etymologicznej wartoci oznaczy nie umiem.

Prus, Prusak, proklamacya imionowa ^^'aclawowi

Petryczynowi w r. 1455 przez króla Kazimirza Jagiel-

loczyka nadana.

Przeginia, i)roklamacya topograficzna od wsi tej

nazwy, pooonej w ziemi krakowskiej.

Przerowa, proklamacya to[)ogTaticzna , wzita od

miejscowoci tej nazwy, ktchej dzisiejszego pooenia
oznaczy nie jestem w monoci.

Przosna, ])i'oklamacya topograliczna
,
pochodzca

pi'awdopodobnie od wsi Przosny w Wielkopolsce
,
]iow.

cliodzieskim, lub od wsi nad rzek teje nazwy w po-

wiecie wieluskim pooonej.
Przyjaciel, i^roklamacya imionowa, wsl\:aznjca pra-

ojca rodu, kt()ry wedle herbu sdzc, móg nalee do

linii seniorackiej rodu szczepowego szlacheckiego ])ol-

skiego dwudziestego pierwszego, a zatem do drugiego

pokolenia rycerstwa polslviego wieków rednich zali-

czonym by winien.

Psienniki, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Psiennik, kt()ry ze wzgldu, i pro-

klamacya ta suy lierbowi Korczak, m»')g by l)ratem

rodzonym Korczy, jednego z pradynast('»w rodu szcze-

powego Wagów lub Brzozó\\', a zatem nawet i do

pien\szego pokolenia rycerstwa polskiego wieków red-
nich móg nalee.
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Puchaa, jiruklamacya imionowa, wskazujca ])ra-

ojca rodu tego imienia, kt()ry po herbie sdzc, nakaza
do czonl^ów linii modszej rodu szezepoweg'o szlache-

ckiego polskiego pierwszego, a zatem do trzeciego po-

kolenia rycerstwa polskiego wieków rednich zaliczo-

nym by powinien.

Radwan, ^iroklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, o którym, ze wzgldu e herb

Radwan wytworzy si conajwczeniej dopiero w XIT
wdeku z monogramu Piotrka Wosta, nie mógby nale-e do pokolenia wczeniejszego, jak do jedynastego

IuId dwunastego rycerstwa ])olslviego wieków rednich.

Radzie, jiroldamacya imionowa, wscazujca pra-

ojca rodu imieniem Rada, o którym tyle tylko powie-

dzie moemy, i nalea do linii modszej rodu szcze-

powego polskiego siódmego lub ósmego, a zatem co

najwczeniej do drugiego hdj trzeciego pokolenia zali-

czonym byby móg.
Rak, jest ])roklamacy imionowa, ws^azujc pra-

ojca rodu tego imienia, acz^olwiek nie jest wykluczon
mono, i jestto nie proklamacya lecz tylko nazwa
herbu, gdy herb AYarnia, któi-y si take Ralcami zo-

wie, rzeczywicie w szczycie raka nosi. O tym prady-

nacie nic bliszego powiedzie nie jestemy w stanie.

Rakwicz, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Rakwa, lvtóry mnsial pozostawa

w najljliszem pocrewiestwie z przytoczonym codopiero

powyej Raciem, a o którj^m tyle tylko powiedzie

moemy, i on po lierbie sdzc, kt(')ry ta proklamacya

reprezentuje, nalea do potomstwa modszego rodu

szczepowego szlacheckiego i3olskiego dwudziestego dru-

giego, wic go do drugiego pokolenia rycerstwa pol-

skiego wie]v<)w rednicli zaliczy naley.

Ramult, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu szlacheckiego Ramultów, o którym nic bli-

szego powiedzie nie jestem w stanie.
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Ratud, ])roklamaeya iiiiionowa, wskaziijea pi-a-

ojca rodu tego imienia, o kt(')rym tyle tylko inoi; jio-

wieclzie, i nalea do potomków linii modszej rodu

szczepowego szlacliecl^iego polskiego Starzów i e eo

najwczeniej dopiero do trzeciego pokolenia rycerstwa

polskiego wiektjw rednich mógby by zaliczonym.

Rawa, Rawicz, proklamacya imionowa, wskazujca
praojca rodu imieniem Rawa, kt(')ry ze wzgldów, e
ród Rawiczów czyli Werszowców dopiero za Bolesawa
Krzywoustego z Czecli do Poslci przyby, nie moe na-

lee do wczeniejszego jalc do dziesitego ])()kolenia

rycerstwa ])ols]viego wieków rednich.

Raga, proldamacya imionowa, wskazujca praojca

rodu tego imienia, o ktchym tyle tylko powiedzie
moemy, i po herbie sdzc, jaki ta ])roklaniacya re-

prezentuje, ów Raga by czonkiem linii modszej rodu

szczepowego szlaclieclciego polskiego sz()stego, a zatem
do drugiego pokolenia zaliczonym by moe.

Reszyca jest proklamacA^a cudzoziemska, do Polski

sn ze Szlska wniesiona, o Idórej etymoh)gicznem

znaczeniu nic bliszego powiedzie nie jestem w stanie.

Roch, ])]*oklamacya imionowa, wskazujca praojca

rodu tego imienia, która ze wzgldu, i jest wzit
prawdopodobnie od imienia witego chrzeciaskiego,

dawniejsz nad chrzeciastwo w Polsce by nie moe.
Rogala, proklamacya iinionow a , wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Rogal, o ktihym tyle tylko powie-

dzie moemy, i nalea do potomkthy linii modszej
rodu szczepowego szlacheckiego polskiego siódmego lub

ósmego, zatem do drugiego pokolenia i-ycerstwa ]»ol-

skiego wieków rednicli zaliczonym by moe.
Rogi nie jest proklamacya pierwotn, lecz w} two-

rzon dopiero ])(»niej z proklamacyi Osmorogi.

Rokemberk, in^ol^^l^ii^^^c^ya utworzona widocznie

z nazwiska jakiego cudzoziemskiego, oczywicie nie-

mieckiego, do Polski przesiedlonego rodu.
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Rola, prdklaniacya imionowa, wskazujca ])raojca

rodu tego imienia, o którym zgol nic bliszego i)0-

wiedzie nie jestemy w stanie.

Romany, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Roman , o ]<:tt)rym tyle tylko po-

wiedzie moemy, i naley do modszego potomstwa
rodu szczepowego szlacheckiego dwudziestego szóstego

;

wszelako chi"zeciaski ciiarakter tego imienia wska-
zuje, i ])roklamacya ta nie moe by dawniejsz, jak

samo chrzeciastwo u nas.

Róa, nie jest proklamacy lecz tylko nazw herbu,

l^d>' herlj Poraj, do którego take nazwa Róy si od-

nosi, istotnie ró w szczycie nosi.

Równia, jest proklamacy, kt(')rej etymologicznej

wartoci oceni nie umiemy, a która zdaje si by tylko

przekrcon ]n-oklamac.y Kownia
,
gdy przedstawia

tenesam herb, jeno w nieco odmiennej formie.

Rozmiar, proklamacy imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, który si jako linia modsza
rodu szczepowego Brzozów lub Wagów czyli Korczów

przedstawia. Naley do drugiego pokolenia.

Rozprza jest oczywicie proklamacy topograficzn,

pochodzc widocznie od grodu tego imienia, pooo-
nego w ziemi sieradzkiej.

Rubiesz, proklamacy imionowa, wsl^azujca pra-

ojca rodu imieniem Rubiech , któryto ród przedstawia

si jaJco ga linii seniorackiej rodu szczepowego Ko-

ciechów; ów Rubiech przeto do trzeciego p()lvolenia

rycerstwa polskiego wielbów rednich zaliczonym by
winien. Doda tu winienem, i widoczne w tym herbie

trzy wrby, na których herb Kociesza stoi, s udostoj-

nieniem ierbu, dokonanem przez l^róla Ludwika w dru-

giej polowie XIV wieku.

Ruczaba nie jest samodzieln ]n'oklamacy , lecz

widocznit^ przelvrceniem proklamacyi Kuczaba,

Saawa jest ]iro]clamac}' imionowa i wskazuje

praojca rodu imieniem Sala; proklamacy ta atoli jest
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prawdopodoljie ruskiego pochodzenia a ów Sala do

rycerstwa polskieg-o wieków rednich nie naley.

Samson jest proklamacy imionow i wskazuje

praojca rodu tego imienia, o kt(5rym po herbie sdzc,
tyle tylko powiedzie moemy, i nalea do ndodszego

pokolenia rodu szczepowego szlacheckiego pierwszego,

wic go do drugiego pokolenia rycerstwa polskiego

wieków rednich zaliczy naley.

Sasowie jest proklamacy imionow, wskazujc
praojca rodu imieniem Sas, któryy notorycznie w dru-

giej polowie XIV wieku, i by z pochodzenia Wgrem,
wic do rycerstwa pcdskiego z dol)y pierwotnej nie

naley.
Siekierz, ])roklaniacya imionow, wskazujca ]>ra-

ojca rodu imieniem Siekiera , kt()ryto ród przedstawia

si jalco ga poboczna linii seniorackiej rodu Kocie-
chów; ów Sieviera przeto do trzeciego polvoenia ry-

cerstwa polskiego wieków rednich zaliczonym by
winien.

Siestrzeniec
,
proklamacy imionow, wskazujca

praojca rodu tego imienia, kti^-yto ród przedstawia si
jako ga boczna linii seniorackiej rodu szczepowego

Popielidów ; ów Siestrzeniec przeto naley do polcolenia

trzeciego i-ycerstwa polskiego wiek(')W rednicli.

Skowina jest tyllco odnuana proklamacyi Kowina
albo Kowinia.

Skrzydo nie jest proklamacy a tylko nazw
przedmiotu herbu Kopacz, kt()ry rzeczywicie skrzydo

ptacze w szczycie nosi.

Skrzynno jest proklamacy topograficzn i poclio-

dzi od miejscowoci teje nazwy, pooonej w powiecie

opoczyskim,
leporód albo Snieporód, proklamacy imionow

wskazujca praojca rodu szlacheckiego szczepowego

polskiego dwudziestego pitego, który te ju z tego

tytuu w poczet pradynast()W szlacity ]3os%:iej pier-

wszego pokolenia zaliczony zosta.



— 103 —

lepowron, proklamacya imionowa, wskazujca
praojca rodu tego imienia, o którym tyle tylko po-

wiedzie moemy, i nalea prawdopodobnie do po-

tomków linii seniorackiej rodu szcze[>o\vego szlache-

ckiego polskiego pierwszego, wic go w poczet trze-

ciego pokolenia rycerstwa polskiego wiekchy rednich
zaliczy wypada.

lizien, jest proklamacya imionowa, wskazujc
praojca rodn tego imienia, który by prawdopodobnie
z pochodzenia Rusinem, wic do rycerstwa polskiego

prastarego nie naley.

Sawcin, jjroklamacya imionowa wskaznjca pra-

ojca rodu imieniem Sawta, o litórym tyle tylko po^

wiedzie moemy, i z herbu sdzc, nalea do modszego
poliolenia rodu szczepowego szlacheclviego polskiego

pierwszego, wic go w poczet trzeciego pol^olenia ry-

cerstwa polslviego wieków rednich zaliczy wypada.
Sodziej, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodn tego imienia, o l^tórym po herbie t pro-

klamacya reprezentowanyni, sdzc, powiedzie moemy,
i nalea do potomlv()W linii seniorackiej rodu szcze-

powego szlacheclviego ]3olskiego pierwszego, wic go

w poczet trzeciego i3okolenia rycerstwa polskiego wie-

ków rednich zaliczy naley.

Soce, moe nie jest proklamacya lecz tylko na-

zw herbu, litóry rzeczywicie soce w szczycie nosi;

gdy atoli adna inna prol^lamacya tego lierbn si nie

dochowaa, naley przypuci, e jednak Soce jest

proklamacya imionowa, wskazujc praojca rodu tego

imienia, Idóry po herbie sdzc, nalea do potoml^ów

modszej linii rodu szczepowego szlacheckiego polsl^ie-

go dwudziestego pierwszego lub dw^udziestego drugiego,

wic go w poczet drugiego pokolenia rycerstwa pol-

skiego wieków rednich zaliczy naley.

Subica jest proklamacya imionowa i wskazuje

praojca rodu tego imienia, o którym na zasadzie her-

bu t proklamacya reprezentowanego, powiedzie mo-
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erny, i nalea do p()tomk(')\v modszej linii rodu

szczeIowego szlaclieeldego ])()lsvieg'() trzeciego, wic go

w poczet trzeciego pokolenia rycerstwa polskiego wie-

ków rednich zaliczy naley.

Smiara jest ]»]"oklaniacy iniionow i wslcaznje je-

dnego z praojc()w rodu szczepowego szlacheckiego polskie-

go siódmego, wic go w i)oczet pierwszego pokolenia ry-

cerstwa polskiego wieków rednicli zaliczy wypada.

Smora, jiroklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, o któ)r\mi, do jakicgoby poko-

lenia nalea, nic bliszego powiedzie nie jestemy

w stanie, krom e by prawdopodoljnie bratem rodzo-

nym NNspomnianego ju wyej pradynasty Gozda, wic
go tylko og()lnicowo w jioczet rycerstwa polsciego

wieków rednicli, bez bliszego oznaczenia genealogii

zaliczamy.

Sokola, jn-ol^lamacya imionowa. wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Solc(')l, o ktiuym do jakiegoby po-

kolenia nalea, nic bliszego powiedzie nie umiemy,

jak tyllco, e nalea do ]ycerst\va polskiego wielc()W

rednicli.

Staczowie, ])roldamacya imionowa, wsl^aznjca

praojca rodu imieniem Stacz, o kt(')ryin nic l)liszego

powiedzie nie jestemy w stanie.

Staroma, proklamacya imionowa, wscazujca pra-

ojca rodu tego imienia, o litiuym nic bliszego ])0-

wiedzie nie umiemy, gdy i lierb t proldamacy re-

prezentowany, nie jest nam podzidzie znany.

Staryko, proldamacy imionowa wslcazujca pra-

ojca ]'odu tego imienia, o ctiuyui \\iemy, i l^y ]>ra-

dynast rodu szczepowego szlacheclciego ]H)lskiego

dwudziestego drugiego i ju jalco tald w poczet pra-

dynasti'>w ]»ierwszeg() ]>o<:()lenia rycerstwa i)olskiego

wiev('»w srednici zaliczony zosta.

Starz, jest proldamacy imionowa, biorc swó}

])0czatek od codoiuero [)owy jny.ytoczi niego [tradynasty

Starego konia.
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Stembark jest proldamacy imionow cudzoziein-

skieg"(3 i)och()(lzenia i z prastar szlaclit ])()lsk wie-

ków rednich w adnym nie zostaje stosunku.

Strcz, jest iU'oklamaey imionow wskazujc
praojca rodu imieniem Strka, o kt()reo'() genealogii

nic zgol dokadniejszego powiedzie nie umiemy.
Strzaowie, proklamacya imionow wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Strzaa, co do którego genealogii

nic bliszego powiedzie si nie da.

Zdaje si e ród Strzaów jest indentyczny z pó-

niejszym rodem Zadorów. Paj^rocki bowiem (Herby 715)

przytacza dc^kument z r. 1'1:21, w którym Zbigniew

z Brzezia (Lanclioroslci), marszaek królestwa pol-

skiego, wystpuje imieuiem braci swojej szlachty

vStrzaów w s])orze z Konradem Biaym lisiciem na

Kolu.
Przemawia za tem w w>^solvim stopniu nagrobelc

Felicyi ony JNIil^oaja z Brzezia (Lanclvoroskiego) z r.

1457 w liociele w. Katarzyny w Kralcowie, na kt()-

rym nie herlj Zadora jest przedstawiony, lecz strzaa.

Strzegomia, a wedle Okolslciego po])rawniej Strze-

gonia, jest i^roklamacy imionow i wskazuje prady-

uast rodu szczepowego szlaclieckiego polslciego dwu-
dziestego czwartego, itóry nazwalimy rodem Czewoj()w,

a który waciwiej rodem Strzegoniów zwa naley.

Ten Strzegoii naley jDrzeto do pradynastów szlachty

polslviej ])ierwszego j^ocolenia.

Strzemie, ])roklaniacya imionow wsliazujca

praojca rodu tego imienia. Monahy przyi^uszcza, i
jest to tylko nazwa herbu a nie proklamacya, ilee

lierb ten rzeczywicie w szczycie strzemi nosi, wsze-

lako gdy widzimy w lieraldyce polskiej redniowie-

cznej to zjawisko, e zgodno przedmiotu lierbu z pro-

klamacya std pocliodzi, i gdy weszo w mod przyj-

mowanie ierbów na mod zacliodnio - europejsk

formowanycli, to ])roldamacya bya zawsze (o ile to oczy-

wicie l)yo moebnem) wskazówlc, jalci przedmiot za
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lierb ma by wzity, przeto i w niiiiejszym wy]iaclkii

wolimy przyj, i Strzemie jest imieniem praojca

rodu a nie nazw herbu tylko.

Strzempacz, jest proklamacy imionow, wskazu-

jc praojca i-odu tego imienia, o którym tyle tylko

powiedzie mog, i by prawdopodobnie bratem ro-

dzonym Orz praojca rodu szczepowego szlaclieckiego

polskiego trzeciego, a zatem jeszcze do pierwszego po-

kolenia dodatkowo zaliczonym by winien.

Stumberk, proklamacy widocznie cudzoziemska,

niemajca ze redniowiecznem rycerstwem polskiem

adnego zwizku.
Suchekownaty, proklamacy prawdopodobnie topo-

graticzna, ])()cliodzca od miejscowoci tej nazwy, któi'a

dzisiaj zdaje si ju nie istnieje, a której niegdysiej-

szego pooenia oznaczy nie umiemy.

Sudkowicz, (raczej Sdkowicz), proklamacy imio-

now, wskazujca praojca rodu imieniem SdeJc, od

lvtórego prawdopodobnie ])ochodzi take maopolski

greki Scz czyli Sdecz. W takim razie ów Sadek

przypadaby na czasy Bolesawa Clirobrego i naleaby
do si()dmego pokolenia rycerstwa polskiego wieków
rednich. Gdy jednak imi Sadek zdrobniae dowodzi,

e noszcy je rycerz by synem Sda, przeto tego
Sda wstawi trzeba w pokolenie starsze czyli szóste.

Sulima, jest proklamacy imionow i wskazuje

praojca ro(hi iuueniem Sua, o kt(3rym, do jakiegoby

pokolenia nalea, nic bliszego powiedzie nie umiemy.

Suawa, jest zdaje si tylico przekrcon prokla-

macy zamiast uawa, wic j pod t ostatni roz-

biera Ijdziemy.

wieboda, prodamacya imionow, wscazujca
praojca rodu tego imienia, o kt()rym tyle tylko po-

wiedzie moemy, i nalea do potomlców linii mod-
szej rodu szczepowego szlacheckiego polsl^iego pier-

wszego, zatem do drugiego polvolenia rycerstwa

polskiego wiek('»w rednich zaliczonym byc winien.
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Swieczyc, jest proklamacy iniioiiow wskazujc
praojca rodu imieniem Swica czyli Switoslaw, o kt()-

lym tyle tylko powiedzie moemy, e nalea do linii

modszej rodu szczepowego szlaclieclviego polskiego

trzeciego i by pra^^'dopodobnie rodzonym bratem Boj-

ka i Modzela, wic go do drugiego pokolenia rycerstwa

polsl^iego wieków rednich zaliczy naley.

Swierczek lub Cwierczek jest proklamacy imio-

now i wskazuje prdynast rodu tego imienia, o któ-

rym ju wiemy, i by synem wierl^a czy te wierka,
pradynasty rodu szczepowego szaclieckiego polskiego

czwartego, wic go w poczet drugiego pokolenia ry-

cerstwa polskiego wiek(5w rednicli zaliczy naley.

Swicin jest proklamacy osobow i wskazuje

praojca rodu imieniem Swica, o l^tórym tyle tylko

powiedzie umiemy, i by czonkiem linii modszej

rodu szczepowego szlacheckiego polskiego pierwszego

a prawdopodobnie bratem rodzonym Slawty i w po-

czet trzeciego pokolenia rycerstwa polskiego wielv(>w

rednich zaliczonym by winien. Pozornie monaby
przypuszcza, i mamy tu do czynienia z tym samym
wic, o lvtórym co dopiero wyej pod proldamacy
Swieczyc mówilimy; rozmaito jednak herbów, temi

dwiema proklamacyami reprezentowanych, wyklucza

stanowczo takie przypuszczenie.

winka, jest proklamacy imionowa, wskazujca

praojca rodu tego imienia, o którego genealogii nic

bliszego powiedzie nie umiemy.

Synkot, proklamacy imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, o kt()rego genealogii r()wnie

nic bliszego ])Owiedzie nie jestemy w stanie.

Syrokomla, proklamacy topograficzua, pochodzca

od wsi tej nazwy, prawdopodobnie w powiecie kozie-

nieckim pooonej.
Szachownica, nie jest proklamacy lecz nazw

przedmiotu herbu Wczele, kt()ry rzeczywicie szaclio-

wnice w szczycie nosi.
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Szara jest proklamacy imionow, wskazujc
praojca rodu imieniem Szary, kt()iy si jako potomek
modszej linii rodu szczepowego szlacheckiego polskie-

go dwudziestego pierwszego lub dwudziestego drugie-

go przedstawia i by prawdopodobnie rodzonym bra-

tem Ozora, wic co najwczeniej do drugiego pokolenia

rycerstwa polskiego wieków rednich zaliczonym b>
winien.

Szaszor, jest proklamacy imionow, wskazujca
praojca rodu tego imienia, o kt()rego genealogii nic

bliszego powiedzie nie umiem, krom e by prawdo-

podobnie rodzonym bratem Ora wyej wzmiaucowa-
nego i nalea do rycerstwa polskiego wieków rednich.

Szeliga, jest ])roklamacy imionow, wskazujc
praojca rodu tego imienia, o vt()rym tyle tylko mo-

emy powiedzie, i nalea do potomstwa modszej
Unii rodu szcze])owego szlacheckiego ])olskiego siód-

mego albo ósmego, wic go do drugiego [)okolenia r}'-

cerstwa polskiego wieków rednich zaliczy naley.

Szreniawa jest proklamac\' imionow i wska-

zuje praojca rodu, l%:t()rego imi Szre, a ktchy nalea
do potomstwa modszej linii rodu szczepowego szla-

clieckiego polskiego czternastego, wic go do drugiego

]»okoleuia ]"ycerstwa polskiego zaliczy wypada.

Taczaa jest proklamacy imionow, wskazujc
praojca rodu tego imienia, o Ictórym nic bliszego

powiedzie nie umiem, krom, e nalea do rycerstwa

})olslciego wiek()w rednich, i Ijy prawdopodobnie bra-

tem rodzonym Z(')rawia, o dórym niej.

Tader jest proklamacy nazwiskowa powstaa
z nazwiska de Der.

Tarnawa jest prawdopodobnie proklamacy topo-

graficzn i ])ochodzi od jednej z licznych miejscowoci

tej nazwy, kt()rej pooenia atoli oznaczy nie umiem

;

aczlcolwiek nie jest bynajmniej wylcluczon mono,
i Tarnawa jest prodamacy iuiionuw ]>o praojcu

rodu, imieniem Tarn.
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Tekela proklamacya widocznie wgierskiego po-

cliodzenia, która si ju pojawia w r, 1410, musiaa
wic zapewne z Ia*(jlem Ludwilviem prz^-j do Polski.

Topacz jest zmylon proklamacya zamiast Kopacz.
Topór, jest proldamacy imionow, wskazujc

praojca rodu tego imienia. WjDrawdzie pokusa wielka

zbierauwaa raczej nazw Topór za nazw samego lierbu,

jak za proklamacy, gdy herb ten rzeczywicie to])(')r

w szczycie nosi; wszelako gdy ród ten ju w przywi-

leju króla Kazimirza Wielkiego z r. 13G6 zowie si
urzdownie Toporami, {Bljjenni), to nie moe ulega
najmniejszej wtpliwoci, i Topór to nie nazwa herbu

a proklamacya.

Rozdzia rodu szczepowego szlacheckiego polskie-

go dwudziestego drugiego na dwie linie, mianowicie

seniorack Starych koni czyli Zaprzaców i modsz
To])orów czyli Starzów dolconany zosta zdaje si
u scliyll^u XIII wielvu. G-dy atoli w dobrze nam zreszt

znanej genealogii Staryci l^oni i Starz(hv adnego
czonia rodu imieniem Topcu' nie spotylcamy, jest

wszelliie prawdopodobiestwo, i Topór byo przymian-

s:iem tego modszego czonlca rodu, Ictóry da pocztek

rod(jwi To])orów-Starzów.

Trach jest proklamacya oczywicie cudzoziem-

sdego pochodzenia i pociodzi od niemieckiego w^yrazu

Draclie (smov); jako ierb ten rzeczywicie smoka
w szczycie nosi.

Trba jest jjrolclamacy imionow, wslcazujc pra-

ojca rodu tego imienia, o kt(3rego genealogii nic bli-

szego powiedzie nie jestemy w stanie.

Trzaska jest prodamacy imionow, wskazujc
]n'aojca rodu tego imienia, o vt(jrym tyle tylvO po-

wiedzie moemy, i nalea do potomców modszej

linii rodu szczepowego szlacheckiego polsldego si()-

dmego lal) ósmego, wic go do trzeciego pokolenia ry-

cerstwa polskiego wielvów^ rednici zaliczy wypada.
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Trzywdar, proklamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu tego iuiieuia. Herb Trzywdar jest prawdo-

podobnie tylko odmian herbu Brodzie, owego Trzy-

wdara przeto co najwczeniej do trzeciego pokolenia

rycerstwa polskiego wieków rednich zaliczy naley.

Twardost jest proklamacya imionowa, wskazujc
praojca rodu tego imienia, o którym nic bliszego po-

wiedzie nie moemy.
Turzyna, proklamac>a imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Tura, kt()ry si przedstawia jako

prad>'nasta Ihmi modszej rodu szczepowego polskiego

trzeciego, wic go pomidzy ])otomków drugiego poko-

lenia i->cerstwa polskiego wieków rednich zaliczy

naley.

Uchry jest przekrcona proklamacya AVu]vr\- czyli

Chmara.
Ulina jest proklamacya imionowa, wskazujc

praojca rodu imieniem Ula, ktiuy b} potomkiem mod-
szej linii rodu szlacheckiego szczepowego ])ols]ciego

pierwszego, i m(')g nalee co najwczeniej do trzeciego,

a moe dopiero a do czwartego pokolenia rycei"stwa

polskiego wieków rednich.

Wadwicz jest prolclamacya imionowa, wsl^aujca
X)raojca rodu imieniem AYadew lulj Wadwa, o kt()rego

genealogii nic bliszego powiedzie nie umiem, krom,

e oczywicie nalea do rycerstwa ]»()lsldego wieków
rednicli.

Waldorf jest oczywicie niemieckiego pochodzenia

l)rovlamacya herbu Nabrani i z rdzennem rycerstwem

polskiem wielc(')w rednicli adnego nie ma zwizlai.

Warnia, jest proklamacya imionowa i ws]vazuje

23raojca rodu imieniem Wron w d>'alekcie poal^skim,

przez co zarazem pochodzenie tego ])radynasty nazna-

cza. Woljec tego mamy ociot zaliczy tego AYron
w poczet tych pull^ownil^ów-wojewodów, którzy zastpy
Polaków z nad Laby nad ^Yart ]irzeprowadzili , czyli
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do pierwszego ]jokolenia rycerstwa polskiego wieków
rednich.

Wczele albo Wsczele, jest zdaniem Autora Cliro-

bacyi przekrcona proklaniacya l\^zele czyli Pczoa,
o której ju wyej mówiem.

Wesoa, jest proklaniacya imionowa, zdradzajca
praojca rodu iueniem Wesoy, o którym nic bliszego

powiedzie nie jestemy w stanie.

Wyk, jest proklaniacya imionowa, wskazujca
praojca rodu tego imienia, który nalea do potomków
linii modszej rodu szczepowego szlaclieckiego polslvieg'o

czternastego, zaczem go do trzeciego pokolenia rycer-

stwa jiolsl^iego wielvów rednicli zaliczy naley. Zwa-
ywszy jednak, i zdrobniaa forma imiejiia Wylc
wskazuje, i on by synem Wa, przeto tego Wa
starego do pokolenia poprzedniego czyli drugiego zali-

czy wypada.

Wieniawa, jest proklaniacya imionowa i \\'slvazuie

praojca rodu imieniem Wie, o którego genealogii nic

Ijliszego powiedzie nie umiem, a-oni, i gdyl^y si
pokazao, e imi Wle pochodzi od imienia Wicesaw
czyli Wacaw, w talcim razie ów Wie nie mógby nale-

e do adnego z najstarszych pokole rycerstwa pol-

skiego z doby Popielidów, lecz dopiero do lvtórego

z p(jniejszycli z doby ])iastowskiej.

Wieruszowa, jest proklaniacya imionowa, wskazu-

jc praojca rodu imieniem Wierusz, o lv:tórego genea-

logii nic bliszego powiedzie si nie da.

Wierzynkowa, jest ]iroklainacy imionowa, wska-

zujc praojca rodu imieniem Wierzynlva, o l^tórym

wiadomo, i dopiero za czas(v la'(')la Kazimirza Wiel-

kiego przyby do Polski, zatem do pradynastów szlachty

polsidej nie naley.

Wilcze kosy, jest czci prolvlaniacy imionowa,

czci nazw lierbu. Herb bowiem t proldamacy re-

prezentowany przedstawia ma rzeczywicie wilcze vOsy

czyli wilcze sida, nazwislco „wilcze" atoli pochodzi nie
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od zwyczajnego wilka, lecz od komesa Franciszka z ^Yil-

czyc, szlachcica szlskiego, który na swojej pieczci

z r. 1287 tego herbu po raz pierwszy uy. Nazwa wsi

Wilczyce wiadczy dowodnie, i ona przez ^Yilka za-

oon zostaa, Wilk przeto jest pradynast tego rodu

szlacheckiego.

Wagi, jest proklaniacy imionow i wskazuje ])ra-

ojca rodu imieniem Waga, którego ju jako pradynast

rodu szczepowego szlacheclciego polskiego dziesitego

poznalimy i ju w poczet pierwszego jtokolenia rycer-

stwa polskiego wieków rednich zaliczylimy.

Walny, jest proklaniacy imionow, wskazujc
praojca rodu tego imienia, o którym nie podobna nam
sprawdzi, czy jest identycznym z Lawardem pradyna-

st rodu szczepowego szlacheckiego ])olskieg() trzydzie-

stego trzeciego, czy te jego synem. Uwaajc to drugie

j)rzypuszczenie jako bardziej prawdopodobne, zaliczamy

go do pokolenia drugiego rycerstwa polskiego wiektny

rednich.

Waldawa, ]n-oklaniacya imionow, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem AVad, o lvtórego genealogii nic

bliszego powiedzie nie mniemy.

Watta, jest proklaniacy imionow, wskazujc
praojcu rodu tego imienia, o którego genealogii to

t>lko powiedzie inoemy, i ze znaku stanniczego ru-

nicznego Wattom sucego, praojciec ich, brat zdaje

si rodzony Samscma, nalea do modszej linii rodu

szczepowego szlacheckiego polskiego, wic go do dru-

giego pokoleiua rycerstwa polskiego redniowiecznego

zaliczy naley.

Wgrody albo Zwgrody, jest widocznie prokla-

niacy topograficzna, pochodzca od nazwy miejscowej

Wgroda, o kt()rej, gdzieby leaa, wyjani nie umiemy.

Welmesz proklaniacy, której znaczenia et}'molo-

gicznego olvreli nie jestemy w stanie.



113

Wierzbna, proklamacya topograficzna, pocliodzca
od miejscowoci tej nazwy (Wfirben), pooonej na Szl-
sku w rejenc>'i opolskiej.

Wierzbowa, proklamacya imionowa, wskazujca
praojca rodu imieniem Wierzb Inb Wierzba, o którym,
gdy go prawdopodobnie za brata Radwana uwaa na-

ley, tyle tylko powiedzie moemy, i nie moe by
dawniejszym nad drug polowe XII wieku.

Wiza, proklamacya, której etymologicznej wartoci
oznaczy nie jestemy w stanie.

Wojnia, proklamacja imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem Wojna. Bdzie to prawdopodobnie
ten sam dynasta, od kt<)rego syna Wojnika pocliodzi

gród maopolski Wojnicz. W takim razie ów Wojna
naleaby do szóstego pol^olenia rycerstwa polsJiiego

wiekoW" rednich.

Wolha, proklamacya ruska utworzona przez IcrtUa

AYadysawa Jagielloczyka w r. 143G.

Woowscy, proldamacya nazwiskowa nieznanego

zreszt herbu , kt('»ra nie moe by dawniejsz nad
wiek XIV.

Wrby, zdaj si b3^ nazw przedmiotu herbn Kor-

czak a nie proklamacya, ilee herb Korczak zdaniem
heraldyki Av rzeczywicie trzy wrby w szczycie nosi.

Wyszkota, proklamacya imionowa, wsl^azujca

praojca rodn imieniem Wyszkot, o lvtórego genealogii

nic bliszego nie jestemy w stanie powiedzie.

Zabawa take Zdziebawa, proklamacya imionowa,

wslvazujcn. praojca rodu tego inuenia, o którego ge-

nealogii nic bliszego powiedzie nie jestemy w stanie;

moe to by jednali take j^rokkunacya topograficzna

pochodzca od miejscowoci tej nazwy, itórej pooenia
bliej oznaczy nie umiemy.

Zachorz, Zachorza lub Zachorze, proklamacya imio-

nowa, wskazujca praojca rodn, imieniem Zaclior, Ictóry

si przedstawia jako brat rodzony W^yka, a zatem
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prawdopodobnie do trzeciego pokolenia rvcerst\\a jiol-

skiego wiek(')w rednich nalee bdzie.

Zadora, ]»roklamacya imionowa , wskaznjca pra-

ojca rodu imieniem Zador, o któi'ego genealogii nic

bliszego powi(Mlzie nie umiem.
Zagroba bil) Zagoba, proklamacja imiono^^ a, wska-

zujca i)ra()jca rodu tego imienia, któiy o ile sdzi
mona z Jierbu, t proklamacy reprezentowaiu^go, na-

lea do potomków modszej linii rodu szczepowego

szlacheckiego pierwszego, wic go do pol^olenia trze-

ciego rycerstwa polskiego \\iek()w rednicli zaliczy

naley.

Zaprzaniec, i)roklamacya imionowa, wslcazujca

praojca rocbi tego imienia, kt(')ry ze wzgldu, e roz-

dzia ]n"arodu Starz()w na dwie linie Starych Iconi czyli

Zaprzac()w i Toporów nastpi prawdopodobnie dopiero

na scliyllcu XIII lub na ])ocztku XIV wielcu , m('tg

nalee do pitnastego lub nawet szesnastego pol<:olenia

rycerstwa ]:>()skiego wielców rednicli.

Zaremba, jest proklamacy imionowa i wskazuje

praojca rothi tego imienia, o kt()rego genealogii nic

bliszego powiedzie nie umiemy, \:rom e najstarszy

znany jtrzodek rodu tego Ilerlcenbold , wystpujcy
w Wielkopolsce okoo polowy XIII wielvu, nosi talv

jeszcze cudzoziemscie imi, i pojawienie si tego rodu

w Polsce co najwczeniej do pierwszej poowy XIII
wieku odnie Iconiecznie wypada.

Zaras albo Zarasy, jest proklamacy imionowa,

wsiazujca ])raojca rodu tego imienia, o ctórym ju
wiemy, i nnley do braci rodzonycli Bolesty- Piasta,

w skntek czego do drugiego i)ok(>lenia rycerstwa pol-

skiego w4ev:(nv rednicli zaliczy go wypada.
Zarose, jest proklamacy imionowa i wskazuje

praojca i'odu tego imienia, kt(')rv wedle herbu sdzc,
naley do potomstwa modszej linii rodu szczepowego

szlacheckiego polskiego dwudziestego jerwszego albo

dwudziestego drugiego, a wic co najwczeniej do trze-
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ciego ])()koleiila rycerstwa polskiego wielo )W i'ednicli

zaliczonym byc moe.
Zaworze, jest proklamacy imionow, wskazujc

praojca rodu imieniem Zawór, którego ju poznalimy
jako pradynast i-odu szczepowego szlacheckiego pol-

skiego czternastego i w skutek tego zaliczylimy go

ju do pierwszego pokolenia rycerstwa polsl-^iego wie-

k(hv rednich.

Zawoto, proklamacy imionow, wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, kt()ry si przedstawia jako

b]"at Czelusta a jako potomek modszej linii rodu szcze-

powego szlacheckiego jwlskiego dwudziestego szóstego,

wic te onego do drugiego pokolenia rycerstwa pol-

skiego wiek('»w rednich zaliczamy.

Zbiejunty, a poprawniej Sobiejuchy, wskazuje ])ra-

ojca rodu imieniem Sobiejuch, o którym nic bliszego

powiedzie nie jestemy w stanie, gdy i herb t prokla-

macy reprezentowany, nie jest nam dotychczas znany.

Zdarzbóg, jest proklamacy Pogoni polskiej, wy-

tworzona zdaje si dopiero w XVI wieku.

Zerwikaptur, ])roklamacya imionow, wskazujca

praojca rodu tego imienia , o którego genealogii nic

bliszego powiedzie nie jestemy w stanie.

Zgraja, jn-oklamacya imi(Uiowa, wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, o kt()rym równie nic wicej

powiedzie nie inniemy.

Zotogoleczyk
,
[)roklamacya imionow, wskazu-

jca praojca rodu imieniem Zotygole, który by pra-

wdopodobnie rodzonym bratem Nowiny, wic do dru-

giego pokolenia r}cerstwa polskiego wieków rednich

naley. Chocia moe to by take i nazwa herbu,

gdy herb ten rzeczywicie zloty gole przedstawia.

Zyrzawa, proklamacy, której etymologicznej war-

toci oceni nie jestemy w stanie.

óraw, proklamacy imionow, wskazujca pra-

ojca rodu tego imienia, o Idórym nic zgoa wicej nie

wiemy.
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uawa, |»r()klamacya imionowa, wskazujca pra-

ojca rodu imieniem u, o kt()ryiii nic powiedzie nie

luniemy.

Zwgrody, jest tasam proklamacy, co WaiiTody.

Tym sposobem dobieglimy do kresu analizy ])ro-

klamacyj herbowych. Rezultat osignity jest w kr()t-

koci taki, e na blisko 400 i)roklamacvj jest tylko

zaledwo 18 proklamacyj topograiicznycli, reszta s same
])roklamacye imi<mo\\ e. Jako |)roklauiacye topograficzne

przedstawiaj si: Brzezina, Drzewica, Kocina, I.nbowla,

Moszczenica, Nacz, Pauka, Porba, Przeginia, Prze-

rowa, Przosna, Rozprza, Skrzynno, Suchekownaty, Sy-
rokomla, Tarnawa, Wgrod>-, Wierzbno.

Z tego rezultatu widzimy, jak dalece bldnem jest

zapatrywanie i)rof. .Maeckiego, ktcuy w szacownem
swem dziele „Studya heraldyczne" Lw(nv, Warszawa.
1800, tom I, str. 3-1, roz]tatrujc r(')ne za[)atrywania

uczonych heraldyków polskich na charakter proklama-
cyj, mówi:

,,W samo jdro rzeczy traiaj zdaniem mojem
tylko te kategorye zawoa, którym i Zal^rzewski i Pie-

kosiski przyznaj ])ocliodzenie to])ogiaticzne. Tylko e
to naleao rozcign na wszystkie nasze nazwy ro-

dowe i na wszystkie proklamacye i nie w}\vodzi ich

ani od wód, rzek, jezior i t. d. w sensie hr, j\lieroszew-

sliiego, ani od imion indywidualnych osób, jak to i>rzy-

pnszcza ju i Kuropatnicki, a po nim Stadnicki. Na-
leao je wywodzi bezporednio od miejsc, od wsi, od

d()br posiadanych, sowem od nazwisl^; najdawniejszycli

w k]'ajii osad".

Tymczasem, skoro, jak wykazaliin\-, proklamacye
topograficzne tak mizerny tylko procent og()lu prokla-

macyj herbowych polskich redniowiecznych stanowi,

mona z caym si)olvOJem ])ostawi twierdzenie, e pro-

klamacye nasze herbowe nosz w regule imionowy
cliarakter na sobie, za proklamacye topograficzne sta-
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nowi pomidzy niemi rzadki, ba nawet bardzo rzadki

tylko wyjtek. Gdy i o tych proklamacyach, kt()remy
powy jako topograficzne wydzielili, nie da si o wszyst-

kich z ca pewnoci powiedzie, e s stanowczo to-

pograficzne a nie imionowe. Tylko takie proklamacye,
jak Pauki (waciwie Palgi), Nacz, Przeginia i W-
grody, vt<)re ju w nazwacli swyci nosz na solnie to-

pograficzny charakter i w epoce, ciedy duci jzyka
by jeszcze dobrze narodowi znany, jako przezwis]va

osób adn miar uyte Ijy nie mogy, tavie tylko

powtarzam proklamacye mog Ijy ljezwarunlvOwo za

topograficzne uznane. Ale o pro^lamacyacli takicli jak

n. p. Brzezina lub Wierzbno, nie da si ostatecznie

z pewnoci oznaczy, czy one s topograficzne czy te
imionowe i czy nie pociodz od praojców rodów imieniem

Brzoza lulj Wierz^a.

Co prawda, nie da si zapi-zeczy, e instynlvt pro-

fesora ]Maecviego, ctia-y si spodziewa w prodama-
cyach polskich redniowiecznych znale wielk liczlj

proldamacyj topograficznyci , l;)y Ijardzo trafny; i ja

zrazu spodziewaem si znale dalelco wikszy procent

proklamacyj topograficznych, ni to rezultat okaza.

Ktokolwiek Ijowiem zagbi si w badania stosunvów

naszycli XII stólecia i spostrzee, jalc lvady niemal

yjcy podówczas rycerz zalcada sobie swoje gniazdo

rodowe, dajc mu nazw po swojem imieniu, jalc Pran-

docin, Piotrk(nv, Wojsaw, Magnuszów, Czewojewo,

Dziwirzewo, Kromo()w i t. p. ten bdzie si snadno

spodziewa, i ci rycerze t sam mod wprowadz
choby ju tylko dla wygody, i do proklamac}] ierbo-

wych, przemieniajc je z niewygodnych imionowyci na

wygodne topograficzne. Imionowe prodamacye byy
bowiem rzeczywicie niewygodne, gdy ulegay tyecro
zmianie, ilekro umieraa gowa rodu a miejsce jej zaj-

mowa senior, noszcy inne, jak zmara gowa rodu

imi. Przy pro^lamacyacli topograficznych zmiany tal^ie

zachodziy bez por()Wiiania rzedziej
,
gdy gniazda ro-
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(lowe nieraz i kilka wieków nieprzerwanie w posiadaniu

jednego i tegosamego rodu zostaway.

iNlinio tych naszych przypuszcze rezultat analizy

wykaza ponad wszelk wtpliwo, e proklamacye
topograficzne rzeczywicie tylko do wyjtk(')w nale.

Cokolwiekbd jest, musz ju tu ostrzedz aska-
wych czytelnikiw, i w powyszej analizie naszych pro-

klamacjj herbowych redniowiecznych dopuciem si
bdów, i to nie jednego ani dwóch , ale jak przypusz-

czam, niestety do wielu. Dadz si te bdy podzieli

na nastpujce grupy:

Pierwsz grup stanowi te bdy, które w mojej

nieznajomoci prawide etymologicznjch i lingwistycz-

nych nullo swe maj. Nie jestem bowiem zawodowym
filologiem, lecz prawnikiem, a hhdogia i lingwistyka

s dla mnie przedmiotami zupenie obcemi; a jedaalv

tak czsto jestem zmuszony w pracy mojej niniejszej

o nie zawadza.
AVprawdzie udawaem si wielokrotnie w wtpli-

wych dla mnie wy[)adkaci po rad i w}jauienie do

moici kolegów i przyjació, fachowych lingwistów; jio-

Icazao si jednali, e oni miewali czsto nawet w ta-

kich wypadkaci wtpliwoci, w jakicli ja adnej wt-
pliwoci nie miaem. Pocliodzio to std, i Icada regua
ma wyjtki, i e nie zawsze mona mie pewno, czy

si z regu, czy z wyjtlciem ma do czynienia. Wobec
czego mona si nawet wtedy omyli, gdy si regu
zna doslvonale, jeli si j Ijezwiednie stosuje do takiego

wanie wypadku, który jest wyjtkowo wyjtl^iem.

W obec takicli wtpliwoci moicli uczonych przy-

jació, nie pozostawao mi nic innego do uczynienia,

aby si od wszeldch bdów uchroni, jalv ca niniej-

sz prac wrzuci do kosza i czeka, a lingwistyka

postpi tak daleko, i owe wtpliwoci przestan Ijy

wtpliwociami.
Ale i tu nasuna si znowu nowa wtj^liwo, czy

ja bd jeszcze podówczas banowal na tym wiecie,
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gdy owe wtpliwoci ucliyloiie zostan, i kwest>a, co

dla nauki poyteczniejsze, czy ogosi badania nanicowe,

choby w nieli tu i owdzie znalaz si bd, czy icli nie

ogasza wcale. W obec tak stawiajcej si kwestyi
nie byem ostatecznie ani ciwili w wtpliwoci. aden
z uczonyci nie nzys]va jeszcze patentu na nieomylno,
dlaczegóbym ja mia o taki patent pretendowa. W po-

stpie nauls:owym rezultaty wszelkicli naukowycli bada
s tylko szczeblem, po którym inni badacze wycliodz
wyej. A wic mimo nieljezpieczestwa popenienia
licznych myek, postano\\-iem pracy niniejszej nie rzu-

ca do Icosza, lecz ogosi j druidem. Niech facliowi

filologowie robi nad ni swoje spostrzeenia, niech po-

prawiaj bdy.
Drug grup myleli stanowi te, lvt()re pocliodz

z niedo trafnego rozgatimcowania proklamacyj na
imionowe i topograficzne. N. p. proklamacya „Borowa"
moe by równie poprawnie wzita za pro-ilamacy to-

pograficzn, jest bowiem mnóstwo miejscowoci tej

nazwy, jalv i za imionow, istnieje Ijowiem imi „Bor"

w jzylai polskim i^edniowiecznym , a to zarówno do-

brze jako imi dostojne (rycersvie)
,
jak n. p. Samljor,

Przedbor, Dalebor, Boryslaw i t. p. jako te javO imi
gminne. Tosamo da si powiedzie o tal^icli prol^la-

macyacli, ]ak Brzezina, Tarnawa, Dbrowa, kt(')re mog
by nazwami wsi a tave pro]vlamac>ami imionowemi,

pochodzcymi od imion praojc()W rodu: Brzozy, Tarna,

Dbra i t. d. Tu ju nawet zdolny lingwista wtpliwoci
rozstrzygn nie potrafi.

Trzeci grup myek mog stanowi m\'lvi powstae
z oceniania cliaraiteru prolclamacyj, jeli ici kilka do

jednego lierlju jest przywizanych.

Pierwotnie lvady lierb jako wojsvOwa stannica

móg mie tylko jedno haso czyli zawoanie. Tymcza-
sem ju do wczenie w wievach rednicli spotyiamy

si z teni zjawislciem, i do jednego lierbu jest po kill^a

prolvlamacyj przywizywanycli. Otó to zjawisko mona
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w dwojaki spos()b zupenie poprawnie wyjani, miano-

wicie, i to si stao drog sulccesyi lub drog relvon-

solidacyi.

Prolvlamacye iniionowe zmieniay si, ilelvro w scu-

telv mierci gowy rodu zmienio si imi seniora, Do-

pólvi y stary Drag, czonli:owie jego rodu zwoywali
si proldamacy „Dragowie"; gdy jednac umar stary

Drag a seniorem rodu stal si najstarszy syn Jula Sas,

czonlvOwie rodu [toczli si zwoywa proldamacy
„Sasowie". Tc dwie wic proklamacje Dragowie i Sa-

sowie, to proklamacye ojca i syna.

Inn drog gromadzenia si kilku ])roklamacyj

przy jednym ierbie, jest rekonsolidacya. N. p. byo dw(k'li

braci Niesob i Krzywosd : starszy Niesob jako senior

odziedziczy stannic ojcowsc, modszy Krzywosd od-

mieni j dla siebie, obaj za utworzyli dwa osobne rody

poboczne, które cliodziy na wypraw wojenn pod oso-

bnemi stannicami. Z czasem rtkl Krzywosdów zuboa
i nie by w stanie utrzyma swej wasnej osobnej clo-

rgwi, zarzuci wiec swoj stannic i przyczy si do

senioraclciej stamiicy Niesob<')w, zatrzynnijc tylko swoj
osobn proklamacye, gdy niinio rekonsolidacyi c/lon-

kowie rodu Krzywe )sd»')w tr/.ymali si w obozie razem.

W ten sposób powstaa jtrzy lierbie Niesobia druga

proklamacya nazwana Krzywosdem. Otó gdy si tral

kilka j^roklamacyj ])rzy jeduNin lierl)ie riMlniowiecznym,

gdzie jest ten i)robierz, za kt()ryudjy rozpozna mona,
czy si ma z sukcessy czy rekonsolidacya do czynie-

nia, A jednak faszywy wyb()r musi sprowadzi bd:
przy sulvcesyi dw'ie iniionowe proklamacye wska nam
ojca i syna, lct()rycli przeto do odrbnycli pokole za-

liczy bdzie trzeba
;
przy rekonsolidacyi bdziemy mie

do czynienia z imionami rodzonycli braci, kt()rzy w sku-

tek tego do jednego i tegosamego pokolenia nalee
bd.

Ja w takich wypadkach zawsze jestem raczej za

rekons()li(hu'y jal^ za sukcesy, wycliodzc z tego pun-
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ktu widzenia, e skoro i;)rzy ktcuym herbie wspomnia-
nych jest kilka proklamacyj, to znaczy, e te wszystkie

proklaniacye s jeszcze w nycin i w pamici, a to

tylko przy rekonsolidacyi miao miejsce. Przy sukcesy!

proklamacya imionowa ojca wycliodzila zaraz z uycia,
jak tylko wesza w uycie proklamacya imionowa syna.

Proklamacy wysza z uycia, jalvO hez znaczenia, za-

pominano i nie wspominano wicej, a jeli przy rodzie

Dragów-Sasów dochowaa si i stara proldamacya, wy-
sza z uycia, to jestto jedyny favt wyjtkowy, jalci

zna ieraldylva nasza redniowieczna, a vt(jry tem si
tumaczy, e ród Dragów-Sasów by rodem cudzoziem-

skim, wieo Ido dopiero w drugiej poowie XIV wievu
z Wgier do Polss;i przyl3yym, wszyscy wic jeszcze

dobrze pamitali, i to Ijy ród Drgów, chocia tym-

czasem i)roklamacy t na procamacy Sasów prze-

mieni.

Czwarta grupa myelv moe ])owsta z niedo tra-

fnego rozpoznania ierbu. Jalc wiadomo prastare znalvi

stannicze runiczne docioway nam si tyllvO bardzo wy-
jtlcowo w swej pierwotnej czystoci, zazwyczaj ulegy
one ulierl^ieniu. Ot() rozpoznawajc z lierbu, jak móg
wyglda pierwotny znak stanniczy w swym runicznym

lvsztacie, o pomyc nietrudno. Spostrzegamy bowiem
w ierbach róne dodatvi dowolnie do pierwotnego znaku

stanniczego w celu wytworzenia jwtrzelmych odmian

dodawane, dla kt(jryc]i w starym znaai stanniczym ru-

nicznym tematu nie byo. Najpospolitszym tals:im do-

datkiem beztematowym s gwiazdy; zdaje si jednak,

e czasem nawet dodawano i strzay i ptavi. Otó nie-

raz zaciodzi wtpliwo w ocenieniu, czy si ma do

czynienia z beztematowym dodatlviem czy te z tema-

tem runicznym uherbionym, a l)d w tym Icierunai

popeniony moe by bardzo doniosym, gdy moe de-

cydowa o tem, czy nkl javi naley do linii seniora-

ckiej czy te do linii modszej rodu szczepowego. Wemy
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n. p. lierb Lad, wyglda on tak:

przedstawia podkow barkiem d<>

eona, na barku krzy, po bokach dwie

jedna zwyczajna, drnga strzala-

Otó rozchodzi sie o zdecv(](>\\anit

W czyli

c,'oi'vzwr()-

strzay,

widelec.

ezv te dwie

strzay boczne, Inb przynajmniej jedna z nich jest bez-

tematowym dodatkiem, czy te pocliodzi z tematu runicz-

nego uherbionego. W pierwszym razie ])rat>i)em runicz-

nym herbu ada byby znak taki | a i\k\ Ladzi-

ców naleaby do gazi bocznycli ^|^ linii modszej

rodu szczepowego szlacheclviego pol- ^|^ skiego pierw-

szego; w drugim razie, gdyby owe f I 1 strzay po bo-

kacli pod\:owy umieszczone, Ijyy i"eminiscen-

cy runy tyra, w talvim razie praty]) runiczny ierju

Lada wygdaljy tale: ^|^ a ród Ladzic()W nale-

aby do gazi pobocz- >/^jX nej linii seniorackiej

rodu szczepowego Po- ^^\ iuelid<')w.

Podoljuie rzecz si 111 ma z le[)yni gaw]"onem

czy krul-iiem w herljaci lepowron i Jezierza; jeeli krulc

na<rzyu jest dodatkiem l)eztematowym, to w takim razie

ród Jezierzów Ijdzie lini modsz rochi szcze])owego

trzeciego, jeli za ów kruc jest ulierbionem znamieniem

runy tyra w ten sjmsólj pooonego: -.w tacim ra-

zie ród Jezierzów jest poboczn ga- J^~l' zi luiii se-

nioracldej tego rodu. Tu bdy I mimo naj-

wikszej pilnocd nie s do nu i- I knienia.

Zwaszcza przy ulierljieniu przy- bicraj nie-

raz rtmy csztaty, którycldjy si nawet najljujniejsza

fantazya nie domylia. Komuby n. p. przyszo na myl,
patrzc na herb Godziemb, \N>()braajcy trzy sonie

czyli sosn o trzecli wiecliac-li: L A '^'^- ^^^^ ^^ czynie-

lua z uherbion run, lvt(')i'a^^^ ma tald ksztat:

1 ¥ I A gdyby si nawet do- ^^^ myslil, gdzie jest

^ ^ pewno, e ten domys ^TTN jest trafny.

* "^ Tak n. p. mamy trzy ^ ' ^ lu'rl)y i)ochodzce
/^ ^ niewtpliwie od znacu stanniczego senioraclciego



1:^3

/^ s^

w pohi-

wias,
orli. m

Popielidów ^|^ niimiowieie hei-b r()\va]('>\v:

herb Odro- ^ X^ wai>\v:

wreszcie ^ "^ lierlj Nieso-

biów: J 1 1 l\(')iuea mi-
dzy temi trzema herbami

polega jedynie w sposobie

uhe]'l)ienia znaku stamiiczego nmicznego, mia-

Tiowieie, e kreski znamiemie hd^owate runy
przemieniy si w lierbie Powaów
piercie, w lierbie Odrowów wza-
wreszcie w herbie Niesolji(')w w og"on

Ale nherbienie znal<:u stanni-

czego runicznego nie jest starsze w adnym razie nad

wiek XIV, tymczasem rody Ogonów, Niesobiów i Odro-

wów istniay ju na killva wielbów przedtem , i uy-
way swych odmiennycli stannic runicznyci ; zacho-

dzialjy wic lvwestya wynalezienia, w czeni polegaa
rónica stannic tycli trzeci rodów za czasów icli ru-

nicznego wygldu ?

!

Otó Ijardzo staranne badanie sposobu ulierbiania

znalv()w runicznyci wykazao to niezwylvle interesujce

zjawisvO, e przy formowaniu odmian ze znaków stan-

niczyci runicznyci przedsiljrano samodzielne zmiany

znamion runicznych bez wzgldu na, sam lasc ru-

niczn. To zjawisvO jest dlatego nadzwyczaj interesu-

jce, i jest wiatu runicznemu svandynawslvieiiiu zgoa
nieznane, i stanowi waciwo, futhoi-ku runicznego

do Polsvi przeszczepionego. U Slvandynawów znami
runiczne dzieli zawsze losy laski runicznej i tylco z ni
razem moe zmienia swoje pooenie ; aljy znami
wywróci, trzel3a lask runiczn czyli ca run wy-

wróci; przedsibranie jal:ichlcolwiev operacyj osobno

z samem znamieniem jest okrom przy wizaniu run

zgoa wiatu slN:andynawsvieniu nieznane. U nas ina-

czej , u nas pod nacislvieni voniecznoci formowania

licznyci odmian ze znavi)W runicznych, bardzo zreszt
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pojedynczych, kt(5re w skutek teg'o licziuejszycli kom-
biiiacyj nie dopuszczaj, dopuszczano si r()nyeh o])e-

racyj ze samemi tylko znamionami riinicznemi bez

wzgldu na lask runiczn. Dziao si to oczywicie

wtedy, gdy tradycya znaczenia run i ich istoty ju si
bya zupenie zatara.

Otó co do tego zjawiska dostrzegamy w herbach

przedstawiajcych ulierbione stannice runiczne, i znaki

znamienne samodzielnie wywracano, w caoci lub cz-
ciowo, i ich pooenie pionowe lub ukone zmieniano

na poziome, wreszcie e je amano na poowy lub czci.
Ciekawy przykad w tej mierze daje nam iei'b

Sielcierz , kt('»ry wyglda talv: yi^ jest to w rze-

czywistoci nic innego, jak -^1^ tylko odmiana
herl)u Kocieszy, Idóry wy- ^"^^ ghu la ta]v

:

a z kt(a-eg() w ten sposólj ufor-
f I ¥ iii<»- A^

wano now odmian, i dolue li""^J kro- ^1 V
siei znamienne z ukonego kierunku iirzcniic- « i

niono na jjoziomy a nadto kad z nicli zla- ^^V
mano i zamane Icobino wywinito do g<'>ry. ^ ^

Iimego interesujcego przyldadu dostarcza nam
piecz jakiego nieznanego szlacicica litewskiego

z r. 167i>, pocliodzca ze zljionUy . ]>. Wacawa
liulikowslciego. Wyobraa ona lierl3 talcim ksztatem

y^yk Jestto wywr()cona starsza forma lierbu Nacz
y\^^ J«T]'^i^'j niojem domniemaniem ny- ^"^
^ ^ wa ])rzed rekonsolidacy r(')d Ostro- ( )

^^ rogów, ale ze zlanuuiemi i zagie- \/
temi znamionami. Podoljnycli zjawisle: monaljy ^/x.
jeszcze wicej z heraldyki polskiej wynotowa, ale jalco

l)rzykady powysze dwa wystarcz. Ot(> w myl tych

13rzylvadów zastanawiajc si nad stannic Popiel()W:

czyli w formie us/,czerl)ionej: w jaki

^^V spos()b nionaljy z niej for- ^^^ mowa
1^ tacie odmiany, kt()reby mo- }^ gly b\

AlA wzite za runiczne ])ierwo- \ ^.vpy

stannic r(tdowvcli Opoczy- lvów.
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(Odrowów i Niesobi('>\v, przycliodziuiy do pj-zekoiumia,

e stannica Ogoczyków przedstawiaa waciwie stan-

nic Popielidów iiszczerbion , ale zreszt w nienarn-

szoiiyin czyli dostojnym ksztacie , w skutek czego

w rodzie Ogonów czyli Powaów naley dopatrywa si
linii senicn-ackiej Popielidów wprost, czyli najautentycz-

niejszycli Popielid()w.

Dla rodu Odro\v(')W zmieniono stannic w ten

sposób , i ukowate znaki znamienne biegnce pio-

nowo, uoono poziomo, y^ z czego si w drodze

ulierl)ienia uforinowaa ^ I V zawiasa lub jak i)()-

niejsi heraldycy chc, ^*^^\ '^^'^'^y, wreszcie dla

rodu Niesobi(nv odmie- niono stanic t
w ten sposób , i nietyllvO kreski znamienne uoono
pionowo, ale je nadto wywrócono, i e tego dokonano

na znal:u stanniczym przed jego uszczerbieniem ; w sku-

tek czego stannica runiczna dla Niesobiów wygldaa
pierwotnie talv: ylw z czego w drodze uherbienia

sformowano o- -^ I V gon orli. Otó przy dochodze-

niu z herbu no-\il/' szc 'ego na sobie charakter

zachodnio - eu- I ropejski, jak móg wyglda
pierwotyp jego runiczny, o mylk nie trndno. Jeli

jednak ja, Idóry w sJaitek dugoletnich study(')W nad

tym przedmiotem nab>dem ju pewnego dowiadczenia,

omyli si, jak sam przyznaj, mog, gdy mam tego

niezbite dowody w tem, i podczas pracy niniejszej co

cliwila zmieniam dawniejsze zapatrywania moje w sku-

tek coraz to nowych poprawniejszych pomysów, to

kt(') waciwie jest w mon(jci objawi w tym przed-

miocie zdanie niecmiylne?!

Wychodzc z zaoenia, i kada proklamacya re-

prezentowaa pierwotnie osobny znal^ staiiniczy, któ-

rychto znaków wiele przy rekonsolidacyi bezpowrotnie

zgino, obudz si cielcawTj i zbiera ochota zresty-

tuowania sobie ksztatów tych zaginionych znaków

stanniczych.



jk. Kocieszów, tudzie
^1 V ni«)Nv, a clio- /^\
A^ nalezienie I

^1 V dla Koscieiy, ^T\
\vipllcoi)(»lski»^i»() orodii 1 \

— 12G —

Czasem ta rzecz jest bardzo atwa, jak n. p. u staii-

nicy Popiel id<)w, której gdy mi ))yh' znane trzy kom-
binac}'e

:

y|k Popielidów, ^ Kocieszów, tudzie

^X|\^ Strzego-

I
dzilo o wy-

X''^v czwartej

i 1 1 zaoyciela wielkopolskiego grodu

Kocierzyna, który z imienia Kociera sdzc, zostawa
z Kociech niewtpliwie w blislciem jiokrewiestwie,

to mona b}'o t czwart stannic z wielk atwoci
wylvombinowa, gdy rnny, z jakich si skada stannica

Popielid(nv 1 JL ^'P, dozwakij tylko czterech kombi-
nacyj, a sikoro trzy s znane, to czwartej odgadn nie-

trudntt, jest ni stannica, kt()ra w)'glda tak:

Niekiedy jednalv wyszukiwanie takiej

zaginionej stannicy przedstawia nieprzezwy-

cione trudnoci, jak n. p. w dynastyi Pia-

stów. Widzielimy poprzednio, e Popiel (II)

Chwociszek mia omiu synów: Popiela (III) Chwo-
ciszl<;owi,cza (4^) , Boleste - Piasta Chwociszlcowicza

{f\y)
, niemniej Jastrzbia, Kani, Lndbora, Na góra, a-

zlc i Zarasa Chwociszkowicz<)w, z kt('>rych tylko Po-

piel (III) jako senior mia prawo zatrzyma staimic

ojcowsk: yj. reszta siedmiu syn('>w musiaa sobie

poformo- ^4^ ^^''^' si^'^liii osobuycli stannic jedynie

tyllvO z te- i 1 L matu runy rodowej: T Otó ta

runa sama jedna adn miar siedmiu /\ stannica

czyli komljinacyj osobnych dostarczy; i 1 V nie jest

w stanie.

l*ierwsz Icombinacy jest oczywicie runa ta

sama w swym niezmienionym ksztacie: t jalc jej u-

ywa najsta]"szy syn z modszycli JL*^ syn()W Bo-

lesta (Piast) Cliwociszkowicz; druga /1\ kombina-

1
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cyi moga mie kreski znamienne poziomo uoone:
trzecia moga mie te l^resci znamienne \vv-

^^^>^ wrócone: T czwarta wreszcie moga
^ ^ mie te I cresvi znamienne w poo-

kJl^wie za- ^^|^^/ maiie i wywrócone:

i na tem l^oniec, dal- |^ szyci trzeci

komljinacyj wymye nie]>ocloljna, jeli zwa-

ymy, e si to dziao jeszcze w pogastwie,

kiedy v]'zye, lvt<1i-e tal^ l^ardzo uatwiaj
póniej wszelkie komljinacye odmian, nie Ijyy jeszcze

znane i uywane. Có tu poradzi, moe jeszcze dalsze

studya zwaszcza nad lieraldyk rusk czynione, zazna-

jomi nas z innemi dotd nam nieznanemi sposoljami

odmian znaków stanu iczy cli runicznych. Miejmy na-

dziej i l3dmy cierpliwi; na zasadzie obecnie znanego

materyau wyvomljinowanie nowyci form odmian nie

jest moebnem.
Otó przy restytuowaniu na domys tycli zaginio-

nyci i nieznanyci nam zupenie form odmian, mog
mie pewno, e si nie myl? przenigdy, raczej mog
mie pewno, e si tu lulj owdzie omyl. I to znowu

jest ju ostatnia grupa omylev, jakie mi si narazie

w pamici nasuwaj.
Wyspowiadawszy si w ten sposób zupenie szcze-

rze z grzecliów mojej pracy i owiadczajc stanowczo,

em adnego umylnie nie zatai i adnego wicej na-

razie solnie nie przypominam, ufny zatem, e mi poba-

liwy czytelnik udzieli rozgrzeszenia, ostrzedz wszake
musz jako autor uczci\^y, e na tych grzechaci by-

najmniej nie koniec i e i nadal w ten sam spos()b

grzeszy nie omieszkam, ile razy si do tego nadarzy

dojra sposobno.. Wszals:e ja naprawd pierwsze do-

piero lami lody w tym przedmiocie, có wic dziwnego,

jeli duto, acz dobrze kierowane, w obec opornoci

materyau zelinie si bokiem i wywrze skutek w nie-

waciwem miejscu.
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Analiza i^ruklamacyj herbowych redniowiecznych
wykazaa nam ponad wszelk wtpliwo, e wydobyty
przez nasz przy kocu poprzedniego tomu i ustalony
szereg dwudziestu omiu rodów szczepowycli szlache-

ckicl polskich, posiadajcych prastare stannice runiczne
seniorackie, nie jest ani kompletny ani do ])ojn-a\vny.

Nie smucimy si tem bynajmniej , e sobie sami Ijledy

wytkn musimy: nielius sero, quam nu)i<ini(in: lepiej

spostrzedz i poprawi si na czasie, jak innych w bd
wprowadza. ()t(» analiza proklamacyj w\kazuje da-
leko wiksz liczb rodów szczej)owycli

,
posiadajcych

stannice runiczne seniorackie, a nadto dozwala sprosto-

wa imiona pradynast(hv niektch-ych rod()w, ])rzez nas
w tomie pierwszym nienaleycie podane.

Reasumujc wic rezultaty wydobyte z i)r()klamii-

cj-j herbowych redniowiecznych
,
podajemy najprzckl

poczet pradynast(hv rycerstwa ])olskiego wiekiny red-
nicli czyli pierwszego pokolenia, od kt()rego wszystka
rdzenna szlachta polska pocztek sw(')j bierze. Przy
kadym z tych pradynastcny podajemy wizerunek znaku
stanniczego runicznego, jakiego ten pradynasta wedle
mego zdania, na starannych badaniach opartego, u}'wa
a to w dwojakiej formie: ]erwotnej czyli pogaskiej
i uwiconej czyli chrzeciaskiej.

Nastpnie podaj szereg drugiego pokolenia ry-

cerstwa polskiego wieków rednich a potem szereg

trzeciego pokolenia ; wreszcie szereg praojc()w rodów
szlacheckich polskich, o których doj mi si nie udao,
do kt()rego kady z nich pokolenia naley, lecz o kt(»-

rych przypuszczam, e wszyscy, krom chyba nieznacz-

nych wyjtk(hv, do jednego z trzech pierwszych poko-
le nale.
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§ 2. Pierwsze pokolenie czyli pradynastowie rycerstwa

polskiego wieków rednich, 8oi—833.

1. Popiel (III) Chwociszkowicz , najstarszy syn

A^ Popiela (II) Cliwociszka, senior i pra-

J^ V ^^^V <^lyn^sta rodu szczepowego szlache-

m^r ckiego polskiego Popieliclów '), ostatni

/"I A panujcy ksi z tej dynasty i.

2. N. N., nieznany z imienia pra-

dynasta rodu szczepowego polskiego szlacheckiego, kt(')-

A. ^ rego znak stanniczy obok zaiiiie-

^/j\^ Vj\. szczamy, a któryto znak senioracki nie

"vj^ 'Nl^ docliowal si w adnym z herbów
J^^ J^L szlacheckich polskich redniowie-

cznych i o istnieniu jego wnosimy
tylko z herbów linij modszych, jak Pielesz, Giejsztor,

Niemirycz, opot, Kamoniaka i innych, wychodzc
z tego zaoenia, e jak slvoro istniej linie modsze,

to musiaa istnie Iconiecznie i linia senioracka: aden
Ijowiem ród szczepowy szlachecki polsl-^i bez linii se-

niorackiej pomyle si nie da. Aljy ród ten z powodu
nieznajomoci imienia jego pradynasty, nie pozostawi

bezimiennie, proponujemy nadanie mu nazwislai wedle

jednej z proklamacyj linij modszycli ; e za prolda-

macya Niemirycz ma najwicej stai-oytny cliai^akter,

przeto proponujemy dla tego rodu szczepowego nazw
rodu Niemirów; Niemirycz bowiem oznacza syna Nie-

miry
;
jeli wic syn naley do linii modszej, to ojciec

móg by prdynast linii starszej.

') Popiel (III) nie by waciwie pradynast rodu Popielidów

w ogóle, by nim który z jego przodków, zapewne Popiel (I) Le-

szkowicz czyli Samonowicz , najstarszy syn Leszka III, ale w Polsce

(nad Wart) by dopiero Popiel (III) zaoycielem dynastyi Po-

pielidów.

Tom II. 9
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3. Orz, pradynasta rodu szczepo-

wego szlacheckiego polskiego, który

si take Lisami, Mziirami i Strzempa-

czami zowie.

4. Lis, pradynasta rodu szczepo-

wego szlacheckiego polskiego, któr}^ si
rodem Liscny-iNIziinjw-Orzów i Strzem-

pacz()w nazywa.

5. Strzempacz, jcdMi z ]>radynast()w

rodu szczepowego polskiego, który si
rodem Lis()w-Mzuri>w-Orz(')w i Strzem-

pacz(')w nazywa.

6. Mzura, jeden z pradynast()W

A I I fil rodu szczepowego ])olskiego, który

sie rodem Lis()W - iMzurchy - Orz()W9^^^
I

i Strzempaczów nazywa,
i 1 Ze wzgldu, e wedle naszej te-

()r\'i ka(hT stannica moe mie pierwotnie tylko jedno

Imslo cz\li proklamacy, a kada |)roklamacya musiaa
mice j)ierwotnie swoj osol)n stannic, tedy jeli iu'zy

rodzie l^isów spotykamy si a z cztei'ema proklama-

cyami: is, ]\Izui-a, Orz i Strzempacz, tedy w myl
powyszej teoryi naley przypuci, i to byli czterej

rodzeni bracia, pukownicy-wojewodowie, przybyli z nad

aby nad Wart na pocztku IX wieku, a kady z nich

mia sw osobn stannic i by pradynasta osobnego

rodu szczepowego polskiego; e jednak gdy w skutek

rozradzania si i uboenia szlachty trudno byo tym
rodom pojedynczym utrzyma swoje osobne rodowe

chorgwie, poczyy si te rody zapewne moe w XIV
wieku napowr()t pod stannic wspóln najpotniejszego

z nich seniora rodu Lisów i zarzuciy swoje odrbne
stannic, zachowujc tylko swoje i)roklamacye

,
gdy

w obozie i nadal jako blisi krewni razem stawali (re-
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konsolidae^^a). Poniewa z pierwotnych czterecli stannic

dochowaa si nam tylko jedna Lisów a imie zaginy
bezpowrotnie, przeto wedle znanycli nam regu, jak si
znaki stannicze runiczne i icli odmiany tworzyy, od-

tworzyem z dochowanego tematu cztei-y pierwotne stan-

nice, przyczem ostrzegam, e przydzielenie pojedynczyci

stannic pojedynczym rodom szcze])owym jest zupenie
dowolne i w tej n)ierze myli si mog. Tylco 5rJiak

Lisa jest pewny, gdy tak si wywrócony najczciej
na najstarszyci pomnikach (pieczciach) przedstawia,

i nazwa Strzempacz moe pocliodzi od wystrzpionej

strzay czyli strzay-widelca.

7. wierk lub Cwierk, pradynasta rodu szczepo-

wego szlachccliiego polslviego, ojciec

Swierczka czyli Cwierczka
,

praojca

linii modszej. I ten znale szczepowy

nie dochowa si w adnym ierbie

szlaclity polslviej redniowiecznej, i tyl-

ko po modszej linii Swierczków domylamy si tego

seniorackiego znaku.

8. Odynek czyli Odyniec, syn Odyna, pradynasta

nrodu szczepowego szlaclieckiego pol-

sviego Odyców, ktiSrego imi skan-

dynawskie wiadczy, i by normandz-

kiego pociodzenia.

9. Bogor, pradynasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polsdego Bo-

i>or(')w.

/. bwierK

mili

H
10. Mdrostek, pradynasta rodu szczepowego

j^ j^ szlacheckiego polskiego Mdrostk()w,

-/jV -^|\^ By to oczywicie syn Mdrosta, Ictóry-

"1

I
r T '

I
r to Mdrost atoli z nad Laby do Pol-

vJiiy ^*r^ ski nie przyby, moe ju i nie y
1 1 podówczas.

9*
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11. Smiara, irawdopodobnie brat rodzony Mad ro-

ir 11 '\ y "Ky stka, jeden z pra-

^s^ jT^ y^
1 dynastów rodu

\ I / 1
I / \ I r \T/ sJ^.zepowego pol-

\JL/ \±/ \±/ VL/ skieg-o Mdrost-

1 1 l'dj 1. i ków - Smiarów.

Znak stanniczy tego rodu fornnijemy na domys, gdy
si w adnym z herbów polskich redniowie(V-nych nie

docliowa, i tylko herby Kierznowskicli , Brzozowskich

i Domaradzkicli nakazuj wnosi, e istniaa taka od-

miana herbu Mdrostki.
^|i^ ^|\ ^-- Bies, i)radynasta rodu szcze-

\ I
powego szlacheckieg-o polskiego Kor-

1 I f 1
I

¥ uic('»w-Bies()w, prawdoj>odolmie brat

vl^ ^T^ rodzony Kornika.

18. Brzoza, pradynasta rodu szczepowego szla-

checkiego polskiego Bi'zoz(hv, oj-

^\^ -^\ ^^^^' Brzózki praojca linii mod-
S

^4^ szej. Poniewa runa skandynaw-

\/\/ \ A\./ '^^''^> kt()ra znakowi stanniczemu
V V t(3go rodn za temat suy, na-

zywa si bjarl\;an, a wyraz ten pociodzi od ródosowu
birk , który po skandynawslcu oznacza brzoz, przeto

jest wszelkich pi-awdoi)odobiestwo, e (')W Brzoza by
rodowitym Skandynawcem i zwa si pierwotnie Birk

lul) Bjarkan.

ww
14. Waga, pradynasta rodu

szczepowego szlacieckiego pol-

sviego Wagów.

yik A 15. Skarb, pradynasta rodn szcze-

y \^ y \- powego szlacieckiego ])olskiego Slcar-

b(nv, ojciec Skarbka, praojca rodunn S^arbków-Awdaców.
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16. N. N. , nieznany z imienia ]>ra(lynasta rodu

^T\ \ 7 szlacheckiej^o polskieiio, kt(')-

ni
/T\ \ J szlaclieckiej^o polskiei;-!), kt(

^__ _^ j^ reg-oto rodu istnienie zasadzj

V yi K
I
yA my na istnieniu znaku senic

^*^ N^ rackiego, którego odmian je;

A^ /K

idza-

senio-

jest

lierb Puciat()\v. Ztd te i y(n\

ten rodem Puciat()\v tymczasowo zwa bdzieniw
17. Wysz, ])ra dynasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskiego AVy-

Syl/i K yA sz()w, którego istnienia domylamy si
^*sl ^^\^ '^^^ znaku stanniczego linii modszej, wi-

11 1 docznego w herbie Brogów-Leszczyców.

18. Bor, prdyna sta rodu szczepowego szlache-

•Iskiego Borow()w, oj

rodu szlacheckiego polskiego

jk. yk ckiego polskiego Borowiny, ojciec Borka,

n: s:
prao]ca

Borków.

Znak stanniczy tego rodu szczepowe-

go nie dochowa si w adnym herbie

szlachty polskiej redniowiecznej, lecz gdy hei-b Borowa
przedstawia w szczycie hak, a hak jest uherbion run
logr, kt()ra bez tyra si jako stannica linii modszej
przedstawia, przeto dodawszy do runy l()gr run t;yr,

bdziemy mie znak stanniczy senioracki, powy przed-

stawiony.

yk >k.
^^- 2^"^^^' pradynasta rodu szcze-

y V y\\. powego szlacheckiego polskiego Zawo-

rów, kt<h-ego stannicy nie znamj^ z ry-

sunku, lecz tylko z opisu zamieszczonego

w zapisce sdowej z koca XIY wieku.

A jk. 20. N. N., niewiadomy z imienia pra-

y V X.^ d>nasta rodu szczepowego szlacheckiego

)lskiego, kt()rego znak stanniczy obok

zamieszczamy, a o którego istnieniu ci-

>"niemy domniemanie z herbu jednego

szlachcica litewskiego z r. 1679, >v/v który si jako

odmiana herbu linii modszej xx przedstawia.

Poniewa po rodzie tym w N/ heraldyce pol-

/- r

yTV y^V gnie
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skiej wieków reclnicli aden siad nie pozosta, za runa

bdca tematem jego stannicy jest znpelnie ident\czn
z run bdc tematem rodu ]S[aczów-Pomost(')W, tak,

e oba te rody szczepowe od rodzonycli braci pocho-

dzi musz, przeto zupene znginienie owego znal\:u

stanniczego tem jedynie logicznie wytumaczy mona,
i oba te ro(]y poczyy si nastpnie w drodze rel^on-

solidacyi pod wspidn stannic Ncicz('iw-PomI()st('»w, tcil<:

e p()t()nd<:()\\ niniejszego ro(hi i ich uiizwisk ]K)midzy
rochnniuywjijcenu ]icrl)U Nacz sznkiu- winnimy. Ot()

pomidzy tymi rochinii n> wajcymi herbu Nacz, nazwi-

sko Ostr6r(')g ma najwicej w>gl(hi na prastar prokla-

macy rodow, a gdy ta nazwa moe pocliodzi od ostrycli

rog()W rnny yw w przeciwstawieniu do agodnego
l^sztatn tej- \^ esamej runy ^-^ iiytej jako

stannicy X\. przez Na- \) cz()w-Pomo-

stów, przeto domylam si, .e ./x Ostroróg by
pradynast naszego rodu szczepowego, i e tento nkl

szczepowy poczywszy si nastpnie w drodze relvon-

solidacyi z rodem Nak^cz<)w-P()mlostów ]>od tego stan-

nic, zacliown nam w swem indeniu jtrastar pr()lvla-

macy zanilcego rodu. Ten wic ród szczepowy zwa
bdziemy rodem Ostr(>i'()g()w.

21. Pomost, pradynast rodu szczepowego szla-

clieckiego polskiego Naczów - Pomo-
stów ; znak ten szczepowy nie docliowa

si w adnym ierbie szlaclity polsldej

redidowiecznej, a o jego istnieniu wiad-
czy lierb ro(u szlacheckiego ruskiego

Nowosieleclvicli.

'22, 23. Aksak, praojciec rodu szczepowego szla-

ciecJiiego pols^iego Aksaków.
Ale Aksak nie jest stanowczo

posciem imieniem, lecz jestto

podoljno wyraz tatarslci, który

oznacza chromonogiego. Nato-

miast ma lierb Aksali jeszcze dwie inne, niewtpliwie
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polskie proklamacye : Kara i Obrona, które atoli w a-
dnym pomniku redniowiecznym wsponniiane nie s, co

si tern tumaczy, i zuboaa szlachta maopolska ju
okoo poowy XIV wieku podya na wieo ztloljyt

Ru, gdy tymczasem najwczeniejsze zapiski sdowe,
które nam o lierbacli polskich redniowiecznych wia-

domo podaj, pocliodz dopiero ze schyku XIV wieku,

a zatem z chwili, kiedy rody Karów i Obronow nie istniay

ju wicej w Maopolsce, lecz yy przesiedlone na Rusi.

Albo wic pradynasta tego rodu zwa si Chromy,

którto proklamacye i nazw nastpnie na Rusi w ze-

tkniciu z Tatarami jjrzetatarszczono na Aksak , albo

te pradynastami rodu tego byli Kara i Obrona, któ-

rych odrbne zrazu rody, skonsolidoway si nastpnie

w ród jeden i na Rusi przyjy inn proklamacye Aksak.

Ja jestem tego ostatniego zdania, ale w takim razie

musiay by jako dla dw^óch rodów dwie osobne stan-

nice, z których tylko jedna si w herbie Aksaków
dochowaa, druga za musiaa by jej odmian, kt()-mA ryclito odmian gdy mogo by dwie,

y
I
V podaj obie w nadziei, e moe herby

S. >| psjy/n szlachty ruskiej t wtpliwo wyja-

^C j[ ni, do której rozstrzygnienia ja ad-
r i NJ tXlvJ nego zgoa nie posiadam materyau.

Nagod, pradynasta rodu szczepowego szlache-24.

yk A. ckiego polskiego Nagodzic()w, którego

y \ ^ _^ znak senioracki w adnym z lierbów

\ Z' A 7^ szlaclity polskiej redniowiecznych si

/\ /C "^^ dochowa i tylko z herbu linii mod-

y i \ y iV szej o jego niegdy istnieniu wiadomo
bierzemy.

Co do tej proklamacyi Nagody zachodzi powana
wtpliwo , do jakiego lierbu ona si odnosi. Mamy
wprawdzie a siedm zapisek sdowych z lat 1408, 1416,

1417, 1428, 1431, 1433 i 1468, w których proklamacya

Nagody uyt jest na oznaczenie herbu Jelita, za czem

i my si te owiadczamy, ale w jednej zapisce sdo-
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wej z r. 1433 wzit jest ta proklamaeya na oznaczenie

herbu Jastrzbiec, Dugosz herb Wiktze kosy zowie

Nagodami, a Okolski i p()niejsi lieraldycy herb Prusa

trzeciego.

•2'). Jelita, pradynasta rodu szczepowego szlache-

m^T\^ ("kiego |)olskieg<), kt()rego znale seniora-

*^ ^*- cki r(')wnie w adnym zherluny szlachtyAA ^\ /^ polskiej wiek(')W rednich si nie docho-

J^ y^ wal, i tylko z herbu linii modszej Je-

Y 1 V y 1 vlit()w o jego istnieniu niegdy wiadomo
czer|)iemy.

2n. Koliróg, pradynasta rodu szczei)owego szla-

checkiego polskiego Koliclirog()w,

którego znak senioracki r(')wnie w
adnym z herbów szaclity polskiej

wiek(»w rednich si nam nie doeho-

\\a, a o kt()rego istnieniu tylko z herbu

linii modszej Godziembów wiadomo czerpiemy.

Co do stainiic "24, 25 i 26 mamy trzy ])roklama-

cye: Nagody, Kolerogi i Jelita; te ti-zy proklamacye

rozdzielam midzy te trzy stannice, chocia by moe,
i istniay tylko dwie stannice Nagodów i Kolicliro-

gów (NN. 24 i 26) a stannica seniora clca N. 25 nie

istniaa wcale, za proklamaeya Jelita odnosi si tyllvO

do praojca linii modszej rodu N. 24 Nagodzic()W.

27. Oku, pradynasta rodu szczepowego szlache-

ckiego polslviego, którego stan-

nica senioraclva przechowaa si
najpoprawiiiej w lierbie jMarci-

szewicza, osiatyskici, Ckuni()w

i AYcawowiczów.
|)rad>-nasta rodu szczepowego szla-

checkiego polskiego Starzów.

Najstarszy znak senioraclvi tego

rodu przechowa si na denarku

Sieciecha, palatyna Wadysawa
Hermana z koca XI wieku.
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29. Kociech, i»ra(lyiu)sta i^odu szczepowoi^-o szla-

y|^ yik clieckiego }»<)]skiei;(> l\()cit',sz()\v. Koz-

^j V -«
I V nadajc si w znaku stanuiczyiu te<>()

1 ^ I ' rodu i porównywujc go ze ziiakieui

yj\ /|\ sfaniiiczym Popieli(l()\v, pokazuje si,

y 1 V y 1 \ o oba te znaki s i)od wzgldem
runologicznyni zupenie identyczne, oba bowiem przed-

stawiaj jedne i tsam run skandynawsk yr, jeno

w dwa róne sposoI)y pisan: t T ^ run ty-

rem zwizan. Wynikaoby z 1 •Tn ^^'^**' ^*"

r(')d Kociecli()w i Poi)iel()w od ^1 v / 1 \ wspcUnego

niegdy praojca pociiodz; a e rima Kociecii(')W jest

starsza za Popielid('iw modsza form, ]3rzeto wyni^a-

loby ztd, e nkl Kociecliów by niegdy seniorac]r:im,

a r()d Popielów modsz gazi tego rodu seniora-

cciego ; a gdy Popielów na stolcu ksicym widzimy,

to wynil^aolDy z tego, e linia senioracva Kocieciów
zostaa na rzecz modszej linii Popiel(hv stolca ksi-
cego pozbawion, co u Sowian zaodrzasvici do cz-

stem jylo zjawiskiem.

30. Strzego, prdynasta rodu szczepowego szla-

myrqpv checlviego polsviego. Wprawdzie istnie-

/ \ je na Szls^u gr()d Strzegom (Sti-ie-

^" "^
gaii), a dziedzice tego grodu kome-mf ^\ sowie Gniew^omir i Imbrani uywaj

Iii takiego prawie znalvu stanniczego na

swoicli pieczciach, jaki oboc rysujemy, z czegoby

mona wniosvowa,
e ów Strzego pra- /^^
dynasta rodu by za- /^f

—

'

razem zaoycielem [^\ 's7

grodu Strzegomia; to
\ ^^

zwaywszy, i poo-
enie grodu Strzego-

mia, wslvazuje, i on

ani w pierwszem ani w drugiem lul) trzeciem, lecz do-

piero w jednem z póniejszycli povole móg Ijy za-
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oony, znak stanniczy runiczny za tego rodu przed-

stawia, takie znawstwo ran, jakie tylko w pierwszeni

a co najwicej w drugiem pokoleniu istnie mogo,
w póniejszych za pokoleniach znawstwo run ginie

zupenie, przeto nie ulega wtpliwoci, e pradynasta
rodu, który formowa znak stannicz>', a zaoyciel grodu
Strzegomia byy dwie odrbne osoby, conajmniej ^illai

povoleniami od siebie odlege; cli>'ba gdyljy si poka-
zao, e proklamacya Strzegomia nie jest imionow lecz

topograficzn, co do czego moliwo nie jest wyklu-
czon. Po stannicy sdzc, Strzego m()g by bratem
rodzonym Popi(da, Kocieclia, Czewoja i Kociery.

l 7 1 f 31. Czewoj, pradynasta rodu szcze-

^Y^ ^T*^ l)oweg() szlacheclciego ])olsls:iego Cze-

1 ' 1 ' wojów, kt()ry si jalco blisl^i ^rewny

^ "\ ^ "\ a moe brat rodzony Popiela, Kocie-
1 1 I 1 clia i Strzegonia przedstawia.

32. N. N. (prawdopodobnie leporód), pi-adynasta

rodu szcze])()wego szlacheckiego

[)olslviego, l<t()rego znale stanniczy

senioi'acci tu obol<: jirzedstawiam,

a kt('»rego lad istnienia przecho-

wa si w lierbie rodu litewskiego

Slepoi"o(l<')w. Zwa\'\\sz\', e Litwa braa swe lierby od

Pola]v()w wraz z proklaniacyami, jav tego akt unii ioro-

delslviej z r. 1413 dowodzi, imi Slepor()d za wyglda
bardzo na ]irastare polsl<:ie przezwisico, przeto jestem

zdania, e Sleporikl byo imieniem pradynasty tego rodu,

który w slcutes: tego rodem Sleporod()w zwa bdziemy.
33. N. N. , niewiadomego nazwislia pradynasta

^_^ .^iiv i*<^du szczepowego szlac]iecviego

I
*

I
* l>olslviego, kt()rego znale stanniczy

^ I
r^ ^ ^^ [^ oljok domieszczamy, a lvt(')rego

I I 11 niegdy istnienia z ]erl)()W Gli-
* ^ -^ ^ skicli i Ogiskich si domylamy.

Herbu Ogiskich i)roklainacy jest Oginiec, a Oginiec

ylTK /1+ K
\
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moe reprezoiitowa wybornie pradynast rodu tego,

kt()ry w skutek teii,() rodem Ot-icMny zwa bdziemy.
34. N. N. , iiiewiadomei>(> nazwiska pradyiiasta

. ^ rodu szczepowego szlaclieekiego

./j\ ^^^ ])olskiego, o lct<)rego istnieniu

^ I ^ .^ T^ ^ ^' bt'r))u Wo()tk()wi('Z(')W (u Ko-

\y yA
I
-'I jaowieza) oraz z jednego liei"))U

r ^ r N zamieszczonego na tarczy cztero-

polowej kniazi(')w Lulvomskicli wiadomo czerpiemy.

Gdy proklamacya stara tego iierbu zupenie zagina,
zwa bdziemy r()d ten szczepowy tymczasowo rodem
Wo()tkowicz(')w.

35. N. N., niewiadomego nazwiska (prawdopodob-

^_^ XT\. ^^® Wojna I), ])radynasta rodu

» I 1
i

szczepowego szlaclieckiego pol-

.^ I ^ .^ ^^ ^ skiego, o którego istnieniu czer-

I
_ '

I j
_ I piemy wiadomo z herlju Jasie-

K N r N nieclvic]i Wojn<)W (Niesiecki IV,

454). Ze za nazwisko Wojna przedstawia si jako do-

skonal prastara proklamacya, ])rzeto ród ten szczepowy

rodem Wojnów zwa bdziemy.
36. Leward (Walny), pradynasta rodu szczepo-

wego szlacheckiego polskiego Lewartów-AYalnycli, Skan-
dynawiec, kt()rego prastara stannica runiczna nie jest

nam znana.

37. Oaw, pradynasta rodu szczepowego szlache-

ckiego polskiego Olawów, rodowity Skandynawiec, któ-

rego prastara stannica runiczna nie jest nam równie
znana.

38. Wrona (Rak), pradynasta rodu szczepowego

szlacheckiego ])olskiego Warni()w-Rak()w, którego na-

zwa Warnia (tyle co Wronia) zdradza polabski dya-

lekt, a którego prastara stannica runiczna nie jest nam
równie znana.

59. Pozna, pradynasta szlachty polskiej, zaoy-
ciel wielkopolskiego grodu Poznania, a który prawdo-
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podoanie do stryjców dynastyi P()pielid()w nalea. Jego

pi-astara stannica runiczna nie jest nam znana.

40. Giedko, ])radynasta szlachty polskiej , zaoy-
ciel wielkopolskiego grodu Gdecza czyli Giecza. Stan-

nica jego senioracka nie jest nam znana.

41. Kostera (I), prdynasta szlachty polskiej, za-

oyciel wielkopolskiego grodu Kostrzyn. I jego pra-

stara stannica runiczna nie jest nam znana , tylko po-

winowactwo jego imienia z imieniem Kocieclia naka-

zywaoby si domyla pokrewiestwa, a co za tem

idzie, take ])rzynalenoci do wsp(')lnego szczepu z tyme
Kociecliem.

Popr()bujmy zrobi poszukiwania za t nieznan
stannica Kostery (I), moe nam sj odnale j po-

wiedzie.

Za wskazówk do poszukiwa posuy nam wi-

doczne powinowactwo imienia Kostery z imieniem Ko-

cieclia, kt()re te i blizkie ])okrewiestwo tych dwóch
]u-adynast()w wskazywa sie zdaje. Stannica przeto Ko-
ciecha powinna nas naprowadzi na lad

,
jak wygl-

daa stannica jego blizkiego krewniaka Kostery. Ot()

stannica Kocieclia znan nam jest doskonale i wygl-
daa tak : stannica Kostery przeto powinnaby

l)y fornui ^^< •'^^'^ bardzo do niej zbliona i z tych

sam}-cli I m()tyw<)w runicznych uformowana.

Rozgl- ^l\ dajc si i)oniidzy stannicami pra-

dynast(')W rycerstwa polskiego z pierwszego

pokolenia, znajdujemy jako pokrewne stannicy Kocie-

cha nastpujce trzy stannice, mianowicie stannic rodu

szczepowego Popielid()w: jk. stannic rodu szcze-

powego Strzegoni('>w: ./^|X wreszcie stannic ro-

du szczepowego ^f\ ^^\ Czewoj()w: i w

któ]-eto wszyst- I lii kie trzy Np
stannice z tych ^^^\ sam>cli motyw()W

runiczn\cii lii
(A rfi f 1^ Y) ^^^ /^ ""N

wzite. Ot() co w tych trzech odmianach stan- i 1 1

nicy starego Kocieclia ju na pierwszy rzut oka ude-
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rza, to to, e midzy niemi brak najbardziej pokrewnej

i najbliszej odmiany, która powinna wyglda tak:

kt(')rej dotychczas] w adnym herbie szlache-

£^\. ckim ani polskim ani ruskim odnale mi si
1 nie udao, a kt('>ra wedle dotd znanych mi pra-

yi\ wide formowania si odmian stannic runicznych

redniowiecznych musiaa powsta pierwej , za-

nim powstay stannice Po]3ielid()w, Strzegoni(')w i Cze-

woj<')w, kt(')re s znacznie modsze. Có w obec tego

naturalniejszego jak przypuci, i owa nieodszukana

dotd w herhach polskich ]'edniowiecznycli stannica,

najbardziej pokrewna stannicy Kociecha, jest wanie
nieznan nam stannica najbliszego sn krewnego te-

go Kocieclia, Kostery.

W ten jednak sposób pomnoyaby si liczba pu-
kowników-wojewodów czyli pradynast()w rycerstwa pol-

skiego wieków rednich jeszcze o jednego i wzrosaby
liczba prarodów do trzydziestu siedmiu.

42. Wodzisaw, pradynasta szlachty polskiej, za-

oyciel grodu Wodzisawia na Kujawacli. Wprawdzie
imi Wodzisaw jest waciwe tylko dynastyi Piastów

w wiekach rednicli , w obec czego wypadaol^y tego

Wodzisawa zaliczy do dyiiastyi piastowskiej a zatem

co najwczeniej dopiero do trzeciego pokolenia; gdy

jednak dynastya Piast(nv jest tylko odamem dynastyi

Popielidów^ nie jest wykluczon mono, e dynastya

Piastów uyw-ane przez siebie tak czsto imiona Bole-

saw, Wodzisaw, Mieczysaw i inne wanie po dyna-

styi Popielidów odziedziczya.

Mamy przeto imiona 42 pradynast(')w szlaclity pol-

skiej z pierwszego pokolenia; gdy atoli potrzeljujemy

icli tylko 36, przeto mamy icli szeciu za duo, co jest

silniejsz przestrog popenionego bdu, ni gdybymy
icli ndeli za mao. Gdyby icli bowiem bra]vo, mogli-

bymy to pooy wygodnie na karb wymarcia bezpo-

tomnego nielvt()ryci rodów, ale jeli ich mamy za wielu,

tedy popenilimy bd niewtpliwie. Bd ten moe
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lee albo w tern, emy siy zbrojne P(>lak()w jjrzyby-

ycli z nad Laby nad Wart o G tysicy za nisko po-

dali, albo emy szeciu dynast(hv niepotrzebnie w po-

czet pra(1>iinst('>w wprowadzili. W obn kierunkach bd
móg l»y liitwo })(>pelni()ny: przy obliczeniu si Chro-

brego moe za mae cyfry przyjlimy jako w^ysoko
zaóg konsystujcych po grodach, mianowicie na grody

znaczniejsze po 500, a na mniejsze po 300 wojów
;
gdy-

bymy te zaogi tylko o 100 woj(Uv na lvadym grodzie

podnieli, jubymy dostali brakujcych 6000 woj<)w.

Co do pradynast()W, to zwracani uwag, e zna-

lc()W stanniczycli runicznych wynalelimy tylko 37, to

jest wanie tyle tylko, ile icli koniecznie potrzeba, wic
tu nie ma mylvi, a w takim razie wystarcza przypuci,
e dla owych 6 pradyniist(')w, dla kt(')rych zn<Tk()W stan-

niczych runicznych nie znamy, znaki mieszcz si ju
w znanych 37 zuakach, czego sprawdzi nit; moemy,
a mylka sama z sielne ()d[)adnie. A gdybymy si
mimoto omylili, to myka ta w ten sposób si tumaczy.

Wychodzilimy z tego zaoenia, e pierwotnie

kady znak stamiiczy moe mie tylko jedne prokla-

macy, a kada proklamacya nmsiaa pierwotnie repre-

zentowa osoljny znak stanniczy. Jeli mimoto zna-

lelimy przy którym herbie cilka i)roklamacyj
,
jak

np, Lis-J\lzura-Orz-Strzempacz, tomy przypuszczali, e
pierw^otnie Icada z tych proklamacyj reprezentowaa

osobny znak stanniczy czyli osobny nkl i do])iero kiedy

z biegiem czasu te osobne rody si zrekonsolidoway
pod jedne wspiUn chorgiew najsilniejszego z nicli,

ten jeden znak stanniczy si utrzyma, inne za zarzu-

cono, a t>'lko zatrzymano i)roklamacye ; tym sposobem
owa proklamacya: Lis-JNIzura- Orz - Strzempacz znaczy-

ab^^ i byo pierwotnie czterecli braci, z których

jednemu byo Lis, drugiemu JNlzura, trzeciemu Orz,

czwartemu Strzempacz i ci wytworzyli cztery osobne

znald stannicze i cztery osobne rody, lvtóre si na-

stpnie po lvilvu wielbach pod wspóln chorgiew naj-
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potniejszego z nich rodu Lisów zrekonsolidowaiy.

Tym sposobem przypuszczaem czterech pradynastów
jednei>-o p()niejszei;-o poczonego rodu szlaclieckiego

polskiego Nviek()w rednich. Tak argumentujc i post-
pujc, postpowaem zupenie poprawnie.

Ale jalv kada regua ma wyjtki, wslvutelv czego

adna regua do wszystkich wypadków zastosowan
by nie moe, tav i owa teorya o tumaczeniu vil<;u

13rols:lamacyj ])rzy jednym lierl)ie, ma Ijardzo doniosy
wyjtek.

Podaje go ród l)rag(nv-Sasów; majcy jeden lierj

a dwie proklamacye. Wedle powyszej teoiyi wypada-
oby, e Drag i Sas Ijyli brami rodzonymi i pradyna-

stami rodu; tymczasem jest to nieprawd: Drag by
ojcem, Sas hyl synem, z czego wynika, e dopóvi y
stary Drag, r<)d uywa proclamacyi Dragowie, wzitej

z imienia seniora-w^ojewody
;
gdy umar Drag, pozosta-

wiwszy syna lul Sasa, zmieniono proklamacye na Sa-

sowie. Równoczenie wic obie te provlamacye nie byy
w uyciu nigdy, tylko p()niejsza wesza w uycie do-

]jiero wtedy, gdy wczeniejsza z uycia wysza.

Otó przyjmujc w kadym wypadku, ilela'o kilka

proklamacyj okoo jednego ierbu si slvU])ia, i mamy
do czynienia z rekonsolidacy rodów, moemy si cza-

sem omyli, jeeli owe proklamacye nie bd oznacza

rekonsolidacyi rodów, lecz suvcesy, czyli nastpstwo

syna po ojcu.

Mniemam atoli, e takie wypadki zdarza si mog
niesycianie rzadko

;
proldamacye bowiem wysze z uy-

cia szy zupenie w zapouniienie-, jeli wic o kilimu pro-

l<:lamacyach s wzmianvi, to dowód; e te wszystkie

]n-oklamacye s jeszcze w uyciu, a to tyls:o przy re-

Iconsolidacyi mogo mie miejsce.

Otó na 350 przeszo prols:lamacyj szlacheckich

[)olskich wievów rednicli ten jeden raz tylko (u Sa-

s()w-Drag()w) si)otykamy si z fals:tem, e stoj obok

siebie dwie proklamacye, r(»nice si czasem, jedna
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wysza z uycia, a druga bdca jeszcze w ii\ciii, co

si tern tumaczy, i to hyly rzecz>' wiee, odbywajce
si dopiero w drugiej poowie XIV wiel^ii, a zatem b-
dce jeszcze w pamici wszystkicli, lvtóry si tem in-

teresowali, ilee r()d Drag()W-Sas()\v l)y rodem cudzo-

ziemskim, wieo przez l':r()la Ludwika z Wgier na
Ru przesiedlonym. Ale w zapiskacli sdowycli stara

proklamacya wysza z uycia, nie moga si nigdy po-

jawi; nikt si przecie nie powoywa na adn inn
proklamacy, jac na t, której uywa i tylko w dzie-

acli Dugosza moga si zaplta tu lub owdzie z tra-

dycyi rodzinnej jaka proklamacya wysza z uycia.

§ 3. Drugie pokolenie szlachty polskiej wieków rednich,

834—866.

Tu zwracamy uwag, e podczas g;dy w picrwszem
polcoleniu rycerstwa polskiego redniowiecznego mie-

limy tyl<:o z samymi sauioraiui czyli pradynastami
ro(l('>w szczepowycli do czynienia, a o adnycli liniach

bocznych nie mogo by jeszcze mowy, gdy nawet
z rodz(mycli braci tale stai-szy jalv i modszy w pierw-

szem pocoleniu ])iastowai zar('>wno godno pukowni-
k(')W-wojew()(l(»w. wic im zar(')wno suya wojewodzi-
ska stannica, to w drugiiMU i)olv()eniu zaczynaj si'

rody szczepowe dzieli na linie i gazie, mianowicie
lvady r()d wytwarza jedne (tylko) lini seniorack
i jedne lub kilka inij modszyci, w miar czy ma
dw()cli lub wicej synów. Te za obie linie zaczynaj
si dzieli na pojedyncze gazie, w ten atoli sposób,

e linia modsza moe ju w drugiem polioleniu wy-
twarza boczne gazie, podczas gdy linia senioi-acka

dopiero w trzeciem polcolfeniu gazie boczne wytwarza
moe. PrzApatrzmy si temu procederowi na przyka-
dzie. Pradynasta rodu szczepowego szlacheckiego pol-

skiego A ma piciu synów: B, C, D, E i F, to jeden
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z nich tylko, mianowicie najstarszy B moe by senio-

rem i zakada linie seniorack; reszta C, D, E iF sta-

nowi linie modsze, a kady z nich bierze sobie osobn
modsz stannic i staje si praojcem osobnego rodu;

tym wic sposobem ju w drugiem pokoleniu obok

jednej linii seniorackiej wytwarza si cztery linie mod-
sze czyli cztery osobne gazie linii modszej

,
podczas

gdy w^ linii seniorackiej w tem pokoleniu adna ]3o-

boczna ga wytworzy si nie moe, gdy w jednym
rodzie jeden tylko równoczenie senior by moe a wi-
cej nie. Dopiero synowie seniora a zatem ju trzecie

pokolenie mog wytworzy osobne gazie boczne se-

niorackie. Jeli bowiem senior B mia czterech syn(nv:

a, b, c i d, to znowu tylko najstarszy z nich a odziedziczy

seniorat i stannic seniorack; modsi natomiast jego sy-

nowie b, c i d nie weszli bynajmniej w poczet dynast(nv

linij mlodszycli, lecz uformowali dla siebie osobne boczne

gazie linii seniorackiej , formujc swoje osobne stan-

nic w ten spos()b, i odmieniali tylko stannic ojcow-

sk, lecz z niej runy seniorackiej tyra (^) nie w^yrzu-

cali wcale, ale j zatrzymywali na dowckl swego

senioracviego pociodzenia. Midzy bowiem modszymi
potomkami linii seniorackiej a. potomkami linij mod-
szych w og()le istniaa w sferze uprawnienia, ta stanow-

cza rónica, i oni ^yli blisi dostpienia godnoci se-

niorackiej, w razie bezpotomnego zejcia seniora, podczas

gdy cz()nlvOwie linij modszych musieli czelva, dopólvi

wszyscy modsi czonl^owie linii seuioraclviej bezpotom-

nie nie wymr.
W drugiem pokoleniu znane nam s tyco imiona

praojc(nv rodów modszych, gdy oni tworzc sobie nowe

stannic , tworzyli zarazem nowe proklamacye , brane

po swoich imionach ; nie s nam natomiast znane imiona

senior()W drugiego pokolenia, gdy ci wraz z stannic

ojcowsk dziedziczyli zarazem i ojcowsk prodamacy
i tym sposo^em nie mieli monoci podania swyci imion

do potonmoci.

Tom II. 10
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Podajemy tii wic tylko szereg" praojc<)\v moclsz.\Tli

liiiij, a to w tyin samym porzdku, jak i)odalimy jtra-

dynast<)\v rodów szczepowych w pierwszem pokoleniu

:

I
a) modsi dynastowie rodu szczepowego

I
szlaclieckieg-o polskiego Popielidów:

I 43. Bolesta (Piast), zaoyciel dynastyi

^ j"\ ]>iastowskiej , najstarszy z modszycli syii<')W

i 1 1 Popiela (11) Chwociszka, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Bolecic<)w, bocznej gazi linii mod-
szej rodu szczepowego Popielid()w, która si p('>niej

z rodem szlacieckim polskim Jastrzeljc(')w w drodze

rekonsolidacyi pi^czya ;

44. Jastrzb, trzeci z volei syn Popiela (II) Chwo-
ciszka, praojciec rodu szlaclieclciego polsl<;iego Ja-

strzbców
;

45. Kania, czwarty z volei s> n Poi)iela (II) Chwo-
ciszka, praojciec rodu szaclieckiego ])olslciego Kanio-

W()w, vtóry si nastpnie z rodem szlacieckim pols]<.im

Jastrzbc()w w drodze rekonsolidacyi poczy;
46. Ludbor, piaty syn Popiela (llj Ciwociszlca,

praojciec rodu szaclieckiego polskiego Ludbrz()W, vt<)ry

si póniej z rodem szlacieckim Jastrzbc()w w drodze

rekonsolidacyi poczy

;

47. Nagor, sz(')sty syn Po])iela {W) Cliwocisz^a,

praojciec rodu szlacheclviego pols^iego Xag()r<)W, lct()ry

si równie nastpnie z rodem szlacliecidm Jastrzbców
w drodze relconsolidacNi poczy;

48. azka, siiklmy syn Popiela (II) Ciwocisz\:a,

praojciec rodu szlacheckiego polsviego azk()W, który

si tave ]»('>niej z i-odem szlacieckim Jastrzl3C(»w w dro-

dze relcoiisolicacyi poczy; wreszcie

4i). Zaras, ('»smy i najmodszy syn Popiela (II)

Ciwociszlca
,

praojciec rodu szlaciecciego polskiego

Zarasów, ktih-y si równie z rodem szlacheckim Ja-

strzbców w drodze rekonsolidacyi poczy (?).
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X 6) modszy dynasta rodu szczepowego
polskiego Niemir(5vv

:

50. Borys, praojciec ]'odii szlacheckiego polskiego
Borys(')w.

c) modsi dyiiastowie rodu szczc^powego pol-

skiego Orzów-Lis(hv-Mziir()\v-Strzempaczó\v:N
51. Bojek, jn-aojciec rodu szlaclieckiego polskiego

Bojczów

;

52. Modzel, praojciec rodu szlacieclciego polskiego

ModzeliAy -,

53. Piasek, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

PiaszczuAY ; wreszcie

54. wieca (I) czy Switosaw, praojciec rodu szla-

clieckiego polskiego wieczyców.

Md) modszy dynasta rodu szczepowego

szlaclieckiego polskiego wierków

:

55. Swierczek lub Cwierczek, praojciec rodu szla-

checkiego pols]viego Swierczk('>w.

Ye) modsi dynastowie rodu szczepowego

56. Ciel, praojciec (nieznanego) rodu szlaclie-

ckiego polskiego Cielciów, ojciec Cioka i Cieltka;

57. Cielech, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Cielechów czy te Czelech(')W;

58. Cielepa, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Cielepaów czy Czelepaów

;

59. Nieczuj, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Nieczuj()\v ; wreszcie
10*
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60. Raga, praojciec rodu szlacheckiego pols]viego

Y/)

modsi dynastowie rodihy szcze])()\\ \cli

01. Biay, ]>raojciec rodu szlaclieckiego polskiego

Biaów

;

62. Dziaoch, praojciec rodu szlaclieckiego ])ol-

skiego Dzial()sz('»\v;

63. Nowina, praojciec rodu szlaclieckiego polskiego

Nowin(')\v-Z()togoleczykÓNv.

64. Rogal, ])raojciec rodu szlaclieckiego polskiego

Rogalów

;

65. Szeliga, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Szelig('»\v.

66. Czabor, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Czaborów-Rogalów

;

^__^___^ g) modszy dynasta rodu szczepowego

\ A. I polskiego Brzozów:

67. Brzóska czy Brzuska, j^raojciec rodu szlache-

cldego ])olskiego Brzuslv()w.

Mh^ modszy dynasta rodu szczepowego

polskiego Skarlj(')\\'

:

68. Skarbek, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Skarblv()W-Awdac()W.

%) modsi dynastowie rodu szczepowego polskiego

Wyszów

:

j,^
69. Bróg, praojciec rodu szlacheckiego

>«v>^ polskiego Brog()w, póniej z Leszczycami

^^N. w drodze rekonsolidacyi poczonego;
^ ^ 70. Laska, praojciec rodu szlacheckiego

1 1 polsiiego Leszczyców.
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A
k) modszy dynasta rodu szczepowogo szla-

checkiego polskiego Borów

:

71. Borek, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Bork(')w.

1) modsi dynastowie rodu szczepowego sza-a checkiego polskiego Zaworów:

72. Biag, praojciec rodu szlacieckiego polsliiego

Biagów, p('»niej z rodem Druynów poczonego;
73. Bylina (II), praojciec rodu szlacheclviego pol-

skiego Bylinów;

74. Druga, praojciec rodu szlacieckiego polsl^iego

Druynów

;

75. Krzywany, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Krzywani()w (Szreniaw()W, Druynów)

;

76. Ocel, jiraojciec rodu szlacheckiego polskiego

Ocelów, póniej z rodem Szreniawów poczonego;
77. Szre, praojciec rodu szlacheckiego polsl^iego

Szreniawów

;

78. W, ojciec Wyka, praojca rodu szlache-

ckiego polskiego Wyk()W.
^ -_ -^ _ -. - m) modsi dynastowie rodów

\^|/^ Y I J szczepowych szacheckich pol-

N/^ ^^l^^ skich Nagod<nv, Jelit(v i Ko-

/^l^^
/^

I
^ licln-ogów:

79. Bolek, praojciec rodu szlacieckiego polsliiego

Bolców

;

80. Gleza, praojciec rodu szlacieckiego polsviego

Glezyn()w

;

81. Godzib
,

praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiesH) Godziemb(hv.
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;0 modsi dynastowie ]-(k1()\v szczt'])()\vycli

szlaclieckich polskich Ukuni(>\v i btarz(')\v:

S-2. Broda, itraojciec rodu szla('lu'('kit'<;(» polskiei^-o

Br(»dzi((')\v;

83. Jasion, praojeicc rodu szlac'heekiei>-() polskiego

Jasieczyk(')\v

;

84. Kowina czy Skowina, juaojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Ko\vin(')\v;

85. Kuczaba, i>ra ojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Kiiczabów-Paprzyc<nv

;

86. Ogniwo, praojciec rodu szlacheckiego ])<)lskiego

Lubo\vlit('»\v-( )giii\v()\v

;

87. Ozór, ])raojciec rodu szlacheckiego j^olskiego

Ossory(')\v-Szarz(»\v

;

88. Przyjaciel, praojciec rodu szlaclieckiego i)ol-

skiego Bru(inych]iiis-Przyjaciel(v

;

8!). Rakiew, praojciec rodu szlacheckiego ])olskiego

Kiiczab(')\v-l\akwicz(nv

;

90. Soce, i)raojciec rodu szlacheckiego i)olskiego

Soc()w

;

91-a. Szary, praojciec ro(hi szlacheckiego pcdskie-

go Ossory()w Szarz(')\v;

91-1). Dua, ])raojciec i'odu szlacheckiego polskiego

Dulicz()w.

Do kt()rego ci wyej ])od 82-91 wyszczegcUiiieiii

modsi dynastowie rodu szczepowego nale, czy d(
Okuni()w (?zy do Starzów, nie podobna stanowczo
orzec ; stannice bowiem tych dwóch rod('tw szczepowych
r()ni si wanie tylko ksztatem run}' tyr, która,

w stannicach linij modszych nie moga by zatrzy-

man. Donniiemanie atoli z pewnem prawdobiestwem
jest za rodem Starz«v, który w wiekach rednich jako
jeden z najj^otniejszych rodów maopolskich wyst-
puje, móg wic wyda z siebie z biegiem czasu kilka
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linij Jjocznycli modszych, podczas i:,Tly riul szczepowy

OkuiU()w wczenie si na Ru a wzicldnie na Litw
l)rzeni('»s i w koronie po sobie prawie adnego ladu
nie zostawi.

/I r\ ^'^ modsi dynastowie rodu szczepowego

^1
I
^ szlaciecliiego polskiego Ogic()w:

n
92. Cholewa, praojciec rodu szlacieciiego polskie-

go ClloleW(')W
;

93. Czelust, praojciec rodu szaciecciego polskiego

Czelustów-Zawotoów

;

94. Kopacha, praojciec rodu szlacliecdego polsvie-

go Kopasin(AV czy te Kopaszyn(nv;

95. Zawoto, praojciec rodu szlacheckiego i>ol-

sdego Zawoto()w-Czelust()w

;

_p) modsi dynastowie innyci rod(')w:

96. Walny jeden z praojc(')W rodu szczepowego

polskiego Lewartów-Wanyci, lvt()ry ni()gl3y Ijy po-

(•zytan>'m nawet za, pradynast osobnego rodu szczepo-

wego i zaliczony do pierwszego ]3okolenia rycerstwa

polskiego wieków rednich (jako prawdopodobnie brat

rodzony Lawarda), gdyby nam jego prastara stannica

bya znan.
97. Rak, jeden z praojców rodu szczepowego polskie-

go Warniawitów-Raków, do kt()rego równie stosuje si

uwaga, jals: co dopiero o Walnym powiedzielimy.

§ 4. Trzecie pokolenie rycerstwa polskiego wieków

rednich, 867— 900.

Wspomniaem ju wyej, e w trzeciem pocoleniu

rycerstwa polskiego wieków rednich zaczynaj si

zjawia obok pobocznycli linij modszych, take po raz

pierwszy poboczne gazie linij seniorackicli. Trudno
w rozkiasyfikowaniu jest nieraz bardzo wielka i czsto

wprost niepodobna oznaczy, czy jaki modszy dyna-
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sta do drugiej^o czy do trzeciego pokolenia naley.

W niniejszym tomie nie bdziemy si szczeg()lo\vo za-

bawia uzasadnieniem, dlaczego tego lub owego dynast
do tego lub owego pokolenia zaliczamy; odpowiedz
na to pytanie genealogie herbów, jakie w tomie dal-

szym niniejszej publikacyi zamieszczone zostan.

y|y 98. Cwaa, ])raojciec rodu szlacheckiego

^1 V ])olskiego Cwalin()W-Pniejni(hv, ktchy si jako

^^V ga lini seniorckiej rodu szczepowego szla-

j 1 I checkiego polskiego Popielid<'tw przedstawia.

j. 91). Drogosaw, praojciec rodu szlachec-

ki v kiego ])olskiego Drogosawiczów, kt<)ry si

X r(')wnie jako ga Unii seniorckiej rodu

X" "\ szczepowego Popielid<')\\ ]>rzedstawia-,

100-a. Jucza, i»raojciecc rodu szhicheckiego pol-

skiego Juczyk()W, kt()ry si przedstawia jako ga
linii seniorckiej rodu szczepowego Mziiriny.

lOO-b. Niezgoda, praojcie rodu szlacheclciego pol-

skiego Niezgod('»w, kt()ry si jako ga pol)Oczna linii

seniorckiej rodu szczepowego i\ldrostk(')w prz.'dsta\\'ia.

101. Ogon, praojciec rodu szlacheckiego polsciego

Ogoczyków-Powa()w, l<:t()ry równie do Ijoeznycli gazi
linii senior.aclviej rodu szczepowego Po])ielid()W naley;

102. Pniejna, ])raojciec rodu szlacheckiego Cwali-

nów-P]iiejni<)W, prawdo])od()bnie brat rodzony Cway,
który r('i\\nic do Ijocznych gazi linii s(,MUorackiej

rodu szczepowego Popielidów naley;
103. Powaa, zapewne hvdt rodzony Ogona, praojciec

rodu szlaclieclviego Ogoczyli:ów-Powa(hv, lvt()ry si jako

poboczna ga linii seniorckiej rodu szczepowego Po-

pielid()w przedstawia

:

104. Krzywosd , zapewne 1)rat rodzony Niesoba i Slo-

^^w dziej, jeden z praojc<')W rodu szlacheckiego
-^ I ^ vrzywosd()w - Nies()lji()w - Sodziej(hv, kt()ry

\_^^^,_y^sie równie jako ga poljoczna linii seniora-

l^
clviej rodu szczepowego Popielid()w wyjawia;
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105. Niesob, zapewne brat rodzony Krzywosda
i Sodzieja, jeden z praojc<)\v rodu szlaclieekiego Krz}-
\vosd()W-Niesobi()\v-Sodziej()\v, kt(>ry naley do gazi
pobocznych linii senioraclciej rodu szczepowego Popie-

lidów;

106. Sodziej, zapewne Ijrat rodzony Krzywosda
i Niesoba, jeden z praojc()w rodu szlacheckiego Krzy-
wosdów-Nies()bi()W-Slodziej()w, gazi pobocznej rodu
szczepowego Popielidów

;

107. Odrobd, praojciecc rodu szlacheckie-

go Odrow(hv, który jest nnynie gazi
•^''^ poboczn linii seniorackiej rodu szczepowego

Popielidów.

yK

108. Pia, praojcie rodu szlacheckiego polslviego

Piawitow% kt()ry si jako ga poboczna linii senio-

rackiej rodu szczepowego Orzów przedstawia. Rzecz ta

wymaga wyjanienia.

Tak, jak nam wszyscy heraldycy nasi lierb Pia-
w czy Pilaw przedstawiaj, ma to by p()trzecia

I
krzya i nic wicej, coby wskazywao, i lierb

^ I < ten jest odmian stannicy runicznej linii

> I I modszej rodu szczepowego Orz('»w, a nie

LiH seniorackiej, jak powy stwierdziem. Tyjn-

I czasem stare zapiski sdowe z lat 1386, 1387,

1388 i 1389 ucz nas, e ten herb pierwotnie inaczej

wyglda, mianowicie, e przedstawia oprócz pótrzecia

krzya, nadto jeszcze liter Z. Skoro lierb Pilawa ma
niewtpliwie runiczne pocliodzenie, naleao wyledzi,
z jakiejto runy przeksztacenia owa litera Z powsta
moga. Zapislva sdowa z r. 1476 wyjania n.am t
kwesty twierdzc, e lierb Piawa przedstawia p()-

trzecia krzya i strza. Ze strzay zatem powstaa

owa litera Z, a strzaa to zawsze znami runy tyra

{^)- Ale strzaa sama w prawidowym swym l^sztacie

nigdy za liter Z wzit by nie moe; naley przeto

docliodzi dalej, na jakiej to prawidowej drodze zrobia
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si z runy tyra (4^) litera Z. Przy formowaniu odinian lier-

bowycli ulegaa runa tyr nastpujc.Mii przeobrae i(jni:

kadziono jej kreslci znamienne ukowate, zamiast

]>ro.stye]i ; xtv wywracano lvreslvi znamienne i formo-

wano talv
I

zwan w lierald}'ce naszej strza
widelec; 1 mo- \/ \ / najednakbyo ogra-

niczy si do prze- Y y^ wr<'»cenia tylko jednej

kreski znamiennej za" 1 i miast obu i sformo-

wa strza pówidelec: yir taka strzaa pouwidelec
robi ju zupenie wrae- K nie litery Z i jeli na
niej umiecimy pótrze- 1 cia l^rzya, bdziemy mie
starodawny herb rodu Pilawitchy, a ten nam
wslcae, e ród Piawa jest boczn gazi
nie linii modszej, lecz linii seniora(']viej rodu

szczepowego ) Orzów.

lOD. Jezioro, praojciec rodu szlaclieekiego polsl^ie-

go J(}zierz<')w, ktiuy si jalv() ga poboczna linii senio-

rackiej rodu szczepowego Mznrchy przedstawia.

Rzecz ta wymaga wyjanienia. Wsi)()innielimy

wyej pod prdynast Pi, e run tyr (^T^) przy

formowaniu odmian ierbowyci zmieniano w ten spo-

sposól3, i albo obie icreski znamienne albo tylIvo jedne
wywracano, formujc w ten spos()b strza widelec bil)

pouwidelec. Otó jeli w znalcu stanniczym Mznrów
wywr()ciniy jedne ki'esk znamienn, otrzy-

amy znav taki, ^^ j a z tego wowa-
tego znamienia f y"^ utworzy si w dro-

dze ulierbienia n 1 ^ gawron czy te
inny ptalv jaki. I Z czego wida, e

Jezierza jest poboczn ga- 1 zi linii senio-

rackiej rodu szczepowego Mzuritw.

no. Doga, praojciec rodu sza cli eckieg'o

^ ^\ [tolskiego Dv)gów, icb >rego znak si jalvo prze-

wrócona stannica rodu szczepowego Mdrost-
"\ T lvów przedstawia, zatem formujega poboczn

linii senioraclciej tego rodu, Interesujcenijes^

X i ma
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(liidiowe powinownctwo tycli d\v()('li ])r()klaina('yj Do-

ga i Mdrostka, (>[)urtvcli iia wsi)()liiein pocliod/AMuii

rodowem, czyli na zwizkach krwi.

^^•y.^ 111. Boa,wola, jiraojciec rodu szlaclieckic-

* * go Buycliwoli, kt(')rego herb przedstawia si
jako wywr()Cony uherbiony znak stanniczy

rodu szczepowego Bies()w;\,J

^>-p>. 112. Chab, jeden z praojc(')w rodu szlachec-

/ \ kiego Chabów-Wukrów, którego lierb ])rzed-

—^ stawia si jako odmieniona i wrbami w^-

r j gierskiemi udostojniona stannica rodu szcze-

\j>^ powego Bies(')W, bokiem pooona;
113. Chmara, jeden z praojców tego rodu szla-

checl:iego Climar()w-Chaj(')W-\Vula\Av,

114. Kornik, jeden z praojc()w rodu szla-

^ y. cliecdego lvorniców-Bies()w, lct<')rego lierb,

( I

J
tak jalv lierb Climarów, przedstawia si jako

\^ I
^ udostojniona wrbami stannica rodn szczepo-

* wego Biesów, l3ol^:iem wywr()cona-,

y 115. Komach, praojciec rodu szaclieckie-

^^ go Komasz(')\\-, lvt('>ry si jalco ga poboczna

/ \ linii senioracldej rodn szczepowego Strzego-

/^"^S niów przedstawia;

116. Bujny, jeden z praojc()w rodu szla-

clieckiego Bujn(')w-Milan()w-lepowron('tw, lvt()-

ry si jal^o ga poboczna linii seniorackiej

rodu szczepowego Czewojów wyjawia;

W
117. Bylina, praojciec rodu szlachecviego

Bylin(3w, Idóry si równie jako dalsza ga-

poboczna linii seniorackiej rodu szczepo-

wego Czewoj(r,v iirzedstawia.

118. Milan, zapewne brat rodzony Bujnego i Slepo-

wrona, jeden z praojców rodu szlaclieclviego Buju()W-
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Milan()\v-Slepowron()w. Ga poboczna linii seniora-

ckiej r(Kln szczepowego Czewojów.

I
119. Most, prawdopodobnie brat rodzony

y^"^ Ostoji, praojciec rodu szlacheckiego Moci-

^ f
C()VV-Ostoj(5w, gazi pobocznej linii seniora-

ty V^ ckiej rodu szczepowego Czewoj()w.

120. Ostoja, zapewne l)rat rodzony Mosta, praoj-

ciec rodu szlacheckiego Mocic()W- Ostoj ()w, gazi
pobocznej linii seniorackiej rodu szczepowego Cze-

WOJ()W.

121. Slepowron lub lepy gawron, zapewne brat

rodzony Bujnego i Milana, jeden z praojc(')W rodu

szlaclieckiego Bujnów - j\lilan()W - lepowron('»w, ]vt(')ry

jest gazi poboczn lini seniorackiej rodu szcze]3o-

wego Czewojów.

122. Chorba, praojciec rodu szlaclieckie-

y^ ^\ go Cliorbaów, kt()ry si jako ga po-

0' boczna linii seniorackiej rodu szczepowego

Starz('>w przedstawia.

123. Bogi, ]irawdopodobnie brat rodzony co dopiero

wzmiankowanego Cliorbaa, praojciec i-odu szlacliec-

kiego Bl(>yn()W-Chorbal()w. Ga poboczna linii se-

nioracJciej rodu szczepowego Starzów,

Nastpujcy dynastowie nale ju wycznie do
reprez(>ntant('>w linij modszycli rodiUy szczepowycli ry-

cerstwa polskiego wiek()w rednich, i tak:

a) linie modsze rodu szczepowego Popielidów:

124. Swieboda, praojciec rodu szlaclieclciego pol-

skiego Grylów-Swiebodziców, którego znalv stanniczy

runiczny tem si odznacza, i jest zupenie identyczny

z tym znal^iem stanniczyin, jalviego uywa Bolesta-

Piast. Kónica w tem jedynie polega, e gdy u Bole-
ciców Icrzy jest na dolnej czci laslvi runicznej (1),
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n S\viel)odzic(j\v jest on na górnej ('2).

Wszelako gdy krzye s n nas do-

piero skutkiem przyjtego chrzecijan- ^ ^_

stwa, przeto nie mogy one znajdo- /^ ^\ /"^ ^^
wa si na stannicacli aid Bolesty-Pia- { | | | li
sta ani Swiebody, wobec czego obie i '-^

te stannice adnej pierwotnie nie wykazywayby róni-

cy. Ze za stannice zupenie jednavOwe do dwócli oso-

Ijnyci puvOwnilv(')W-wojewodów nalece, nigdy równo-

czenie w wojs^u istnie nie mogy, a jednej i tej

samej stannicy moga tys:o uywa l^adorazowa gowa
rodu, a po niej najstarszy syn (senior), to z owej iden-

tycznoci stannic Bolesty-Piasta i Swiebody naleaoby
logicznie wnioskowa, e Swieboda a nie Siemowit

by najstarszym synem Bolesty-Piasta.

125. Gryf, prawdopodoljnie brat rodzony co do-

piero wzmiankowanego Swiejody, a zatem syn Bolesty-

Piasta, jeden z praojców rodu szlacliecviego polskiego

Gryfów-Swiebodziców.

126. Zagroba albo Zagoba, praojciec rodu

szlachecviego polslviego Zagrob<')W. Poboczna

ga linii modszej rodu szczepowego Po-

/^ „^ pielidów.

127. Pierzchaa, praojciec rodu szlachec-

kiego polskiego Pierzciaów-Rochów. Boczna

ga linii modszej rodu szczepowego Popie-

lidów.rh

m

128. Pobóg, praojciec rodu szlacheckiego

polskiego Pobogów. Boczna ga linii mod-
szej rodu szczepowego Popielidów,

129, 130. Samson i Watta, sn bracia ro-

dzeni, praojcowie rodu szlacieclviego pol-

sdego Samsonów - Wattów. Równie ga
poboczna linii modszej rodu szczepowego

Popielid<)w.
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131. ada, praoiciee rodu szlacheckiego
^ polskiego adzicchy, co do kt(jrego zachodzi

wtpliwo, czy naley do gazi pobocznejm linii seniorackiej czy te modszej. Herb
rodn adziców ma bowiem strza, która

jest zawsze uJK^rbieniem runy tyra, znaku senio-

i-aclviego, z czegoby mona wyciga wniosek, e a-
dzice s boczn gazi lini seniorackiej. Zwaywszy,
i lierb ada ma nie jedne strza lecz dwie, i to nie

w naczelnem miejscu, lecz po bokacli, co jest sprzeczne

ze zwyczajem przy formowaniu stannic seniorackicli

praktykowanym, w kt(»i'ych zawsze jedne tylko run
tyr (nigdy dwie) i zawsze na naczelnem miejscu ka-
dziono, przeto owe dwie strzay naley uwaa jako
póniejszy przy formowaniu odmiany dodatek, jakiego
w pierwotnej stannicy adziców nie byo, wobec czego
herb ada ]u-zedstawia si bdzie jalco uherbiona
stannica gazi ])()bocznej linii modszej rodu szczepo-

wego Popielid()w.

Ki-2. Ua, praojciec rodu szlaclieckiego ])()!-

' skiego Ulinów

;

m
133. Owad zdaje si bi'at rodzony Uy, praojciec

rodu szlaclieckiego polskiego Owadów;
134. wieca (U), praojciec rodu szlaclieckiego i)ol-

skiego Swicin('>w, [)rawdo[>odobnie brat rodzony Sa-
wty, o ls:t()rym zaraz niej

;

135. Saweta, prawdo|)odobnie brat rodzony wzmian-
kowanego powy Swicy (U), praojciec rodu szlacliec-

kiego polskiego Sawcin(hv

;

1 13(). Puchaa, i)raojciec rodu szlacheckiego

4 polskiego Puclja('»w;

rh
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137. Krzywda, praojciec rodu szlaclieckie-

go polskiego Ki"zyNvdów,

138. Luba, praojciec rodu szlacheckiego

polskiego Lubicz()\v

;

ml30. Lubij, praojciec rodu szlaclieckiego

Lubiew()\v - Trzaski )w, kt()rego lierb, jakkol-

wiek wyglda raczej na lini modsz rodu

szczepowego Mdrostków lub Bies<)W, to jednak iden-

tyczno imion Luba i Lubij wiadczy dowodnie, i
herb rodu Liibiew()w-Trzask()w nie jest niczem innem,

jak tylko wywr()Con stannic ubów

;

y y y 140. Trzaska, zapewne brat rodzony Lu-

\^^/ bija, jeden z praojców rodu szlacheckiego

polskiego Lnbiew()w-Trzasków

;

h) linie mhjdsze rod()W szczepowych Mdrostk(>w

lub Bies(hv ^).

mUl, 142. Rada i Kotew, prawdopodobnie

bracia rodzeni, praojcowie rodu szlacheckie-

go polskiego Radziców-Kotwic()w.

143. Kucz, jeden z praojców rodu szla-

checkiego polskiego Cieltków-Kuczów, za-

pewne syn Cielcia a brat Cioka i Cieltka

(NN. 56,' 144, 145).

144. Cieltko, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Cieltków.

') Prawdopodobnie Mdrostków, gdy Besowie wczenie na

Ru si wynieli.
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145. Cioek, syn Cielcia, prawdoporlobnie brat

Kucza i Cieltka, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Cioków.
146. Ciecierz, praojciec rodu szlacheckie-

' go polskiego Cietrze\vi()\v. Wj^rawdzie ród
" Cietrzewi nosi cietrzewia w szczycie, ale

\.7 w klejnocie kadzie p()ksiyc rókami do
g('»ry, w rodku dwie gwiazdy, co si przed-

stawia jako ulierbiona staiinica runiczna linii modszej
rodu Mdrostk()w, Smianiw lub iies(Uv.0c) linie modsze rodu szczepowego Sta-

i'Z()w lub 01i:uni()w:

147. Dua, jeden z pra()jc<'>w rodu szlacliecviego

polslviego Duliczów-Ratud()w.

148. Nawrotnik, praojciec rodu szlaclieclciego Na-
wrotniki »w-Salaw()w;

14!l Osmoróg, jeden z praoj('(')w rodu szlacheckie-

go Cie('i(U'Z(')W-Cieralt('»w-(^smorog('>w,

150. Powist, jeden z praojciny rodu szlacheckiego
polskiego Ossoryów-Powist()w

;

151. Ratud, jeden z praojc()w rodu szlacheckiego
])olskieg() I )ulicz(')W-I\atul(l(')w

;

15-2. Strzemie, jeden z ])raojc()w rochi szlache-

ckiego i)olskiego awszowit{)w-Strzemieczyków

;

153. Wilk, praojciec rodu szlncheckiego ])olskiego

Wilcze kosy

;

154. Zaro, praojciec rodu szlacieckiego pol-

skiego Zaj-()s('>W;

cl) inne linie ndodsze:

155. Subica, jeden z praojców rodu szla-

. checkiego polskiego Tin-zyn('>w-8ubic(»w. Ga-
^

y^^ l poboczna linii mlodszt^j rodu szczepowego
()rz()w - Lisów - jNIzunny i Strzempacz()w.
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15G. Tura, zapewne brat rodzony co dopiero

wzmiankowanego Sliibicy, jeden z praojc()W rodn szla-

checkiego Turzynów-Subiców, naley tak jak tamten
do modszej linii rodn szczepowego Lisów -Mziir()w-

Orzów i Strzempacz('»w.

y^ 157, 158. Wyk, syn Wa i Zachor,

f prawdopodobnie brat onego rodzony, praojce

rodn szlacheckiego polskiego W3ivów-Za-
chorz<)w, który si jako ga poboczna linii

modszej rodn szczepowego Zaworów przed-

stawia.

159. Dbr, praojciec rodn szlacliecciego polsviego

Dlorowów, który si jako ga poboczna linii mod-
szej rodn szczepowego Pox)ielidów Inb Strzegoniów albo

Czewojów przedstawia.

160. Brona, praojciec rodu szlacheckiego

polslvieg() Broniców, litóry si javO ga po-

Ijoczna linii modszej rodu szczepowego Ko-
lichrogów przedstawia.

Tu z koleji musz jeszcze zamieci dlaidzie-

sicin praojców rodów szlaciecliici polsl^ich, o itórych

nie wiem , do jakiegoby ich ]:»o<:olenia zaliczy nale-

ao, bdto, e icli stanniee prastare runiczne ani

lierl^y nie s mi zgoa znane, bd e lierby ici

])rzedstawiaj si jalvO wypyw ieroldyi zachodnio-en-

ropejsciej, wic o swempocliodzenin adnego wyjanienia

da nie mog. Jeli tyci dynastów w tym tii miejscn

cad, czyni to w przels:onaniu, i oni talv jac niemal

wszyscy inni praojcowie rodów szlaciecvici polslcicli

wieków rednici (]a'oni bardzo nielicznycli wyjtlc()w),

do jednego z pierwszyci trzecli polvoe nale, a prze-

ciw taviemu przypnszczenin aden znany szczegó nie

przemawia.

161. Barka, praojciec rodu szlaclieckiego polscie-

go Barva(v. Herb nieznany.

Tom II. 1

1
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162. Belek, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Belczów. Herb nieznany.

163. Biay (II), praojciec rodn szlaclieckiego pol-

skiego Alabandów-Bielinów. Herb zachodnio-europejski.

164. Bielej, ])raojciec rodu szlacheckiego polskiego

Bielej(nv. Herb nieznany.

165. Boniek, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Bocz()\v-Glo\vorocó\v. Herb zacliodnio- euro-

pejski.

166. Borzym, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Borzymów -Drogoniirów. Herb zachodnio-euro-

pejski.

167. Brochwa, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Bro{'h\vicz('<\v. Herb zachodnio-europejski.

168. Budzich, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Budziszów-Gsi. Herb zacliodnio-europejski.

169. Budzicha, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Budziszynó\v-Zador<)\v. Herb zachodnio-euro-

pejski.

170. Byeh, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Byclia\\'()\v. Herlj nieznany.

171. Cay, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Calin(nv. Herb nieznany.

172. Celma, i)raojciec rodu szlacheckiego polskiego

Celmów. Ilerl) nieznany.

173. Chlewiot, ojciec Chlewiotka, praojca rodu

szlacheckiego ] eolskiego Chlewiotk<)\v.

174. Chlewiotek, syn Chlewiota, praojciec rodu

szlacheckiego polskiego Chlewiotków. Herb nieznany.

175. Chmiel, ojciec Chmielika, ])raojca rodu szla-

checkiego ])()lskiego ChmielikÓNY.

176. Chmielik, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Chniielików - Kotwiczów. Herb zachodnio - euro-

pejski.

177. Chomto, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Chomtów. Herb nieznany.
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178. Cielej, jraojciec rodu szlacheckiego polskiego

Cielejów czy te Czelekhy. Herb zachodnio-europejski.

179. wiek, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

wieków. Herlj figura herald^^czna.

180. Czacz, ojciec Czaczka, praojca rodu szlache-

ckiego polskiego Czaczk(jw.

181. Czaczek, syn Czacza, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Czaczk()w. llerb nieznany.

182. Czasza, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Czaszów. Her1) zachodnio-europejski.

183. Dobruch, ojciec Dobruszka, praojca rodu

szlacheckiego polskiego Dobruszków.

184. Dobruszek, syn Dobrucha, praojciec rodu

szlacheckiego jjolskiego Dobruszków. Herb zachodnio-

europejski.

185. Dola, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Doli\V('>w. Herb zachodnio-euroi)ejski.

186. Domasaw, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Domasawicz(')\v. Herb nieznany.

187. Dowaa, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Dowahjw. Herb nieznany.

188. Drogomir, jeden z praojc<')W rodu szlache-

ckiego polskiego Borzyniów-Drogoniirów. Herb zaclio-

dnio-europej ski.

189. Dryja, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Di'yjów. Herb zachodnio-europejski.

190. Gska, syn Gsi, praojciec rodu szlacheckiego

polskiego Gsków.
191. G, ojciec Gski, praojca rodu szlacheckiego

polskiego Gsk(hv.

192. Glaub, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Glaubiczów. Herb zachodnio-europejski.

193. Godula czy Bodua, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Goduhhy czy Bodulów. Herb zacho-

dnio-europejski.

194. Golian, j^raojciec rodu szlacheckiego polskiego

Golian()w. Herb nieznany.

11*
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195. Goobok, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Gooboków. Herlj zachockiio-eiiropejski.

196. Gózd, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Gozdo\v('>w. Herb zachoduio-europejski.

197. Grya, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Gryzini()\v. Herb zachodnio-europejski.

198. Grzyma (moe Grzyniislaw)
,
praojciec rodu

szlacheckiego polskiego Grzymaów. Herb zachodnio-

europejski.

199. Hab (moe Cliab), praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Habicz(')\v. Herb zachodnio-europejski.

200. Jele (czarny), ])ra()jciec rodu szlacheckiego

maopolskiego Jeleniów-Opol(hv. Herb zaciodnio- euro-

pejski.

201. Jele Niako, praojciec rodu szlacheckiego

wielkopolsdego Jeleniow - Niav(nv. Herb zachodnio-

europejski.

202. Junosz, ])raojciec rodu szlacliecl-:iego pol-

skiego Junoszów. Herb zachodnio-europejslci.

203. Kamie, praojciec ro(hi szlaclieckiego pol-

skiego Kamioiiów. Herb nieznany.

204. Kliz, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Klizów. Herb zcUije si zachodnio-europejski.

205. Kokot, praojciec i'odu szlaclieckiego polslciego

Kokotów. Herb nieznany, moe Tader.

206. Kod, i>raojciec rodu szlacheckiego polskiego

Kodów-Oksz()w. Herb zacliodnio-europejslvi.

207. Komar, praojciec rodu szlaclieclciego pol-

skiego Komar()W. Herb wtpliwy.
208. Koniowaszyja, jeden z praojców rodu szla-

checkiego polsviego Bielinów. Herlj zacliodnio- euro-

pejski.

209. Konopka, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Konopk(>w. Herb nieznany.

210. Kopacz czy Topacz, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Kopaczihy-Sla-zydlów. Herb zachodnio-

europejski.
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211. Korab, praojeiec rodu szlacheckiego polskiego

Korabi('>w. Herb zachodnio-europejski.

212. Korcza, praojeiec rodu szlacheckiego pol-

skiego Ivorczak()w. Berb zachodnio-europejski.

Osoba Korczy wzbudza niezwyke wtpliwoci
i trudnoci. A najprz()d nasuwa si przed oczy gród

maopolski Korczyn , kt('try widocznie ]'(')wnie Korcz
ma za zaoyciela. Czyljy to Ijyy identyczne osoby?

Przemawiaby zatem falct nieuywania zreszt nigdy

imienia Korczy przez rycerstwo polscie redniowieczne.

Ale w takim razie z uwagi, e Korczyn naley do gro-

dów rubieowych
,
przez Bolesawa ChrolDrego ustano-

wionych, ów Korcza byl)y wspóczenikiem Bolesawa
Cirobrego czyli naleaby dopiero do YII pokolenia

rycerstwa polslviego wiev(')w reenici, co jest stanowczo

za póno w obec tego, i pradynastowie rodów szlaclie-

ckici polskici rdzennych, do jakicli i stary Korcza

naley, rekrutuj si z maemi tylko wyjtkami z trzeci

pierwszyci pokole. Musimy wic logicznie przypuci,

e stary Korcza (I), ]u-aojciec rodu Korczaków, a ndody

Korcza (II) zaoyciel maopolslciego grodu Korczyna,

to dwie róne osoby, ciocia z identycznoci imion s-
dzc, do jednego i tego samego rodu szlachecldego

nalece, niemniej e Korcza (I) naley do jednego

z trzech pierwszych pokole a Korcza (II) dopiero do

pokolenia sitklmego.

Ale jeli stary Korcza (I) nalea do jednego

z trzech pierwszych pol^ole, tedy musia mie stan-

nic runiczn. Zaciodzi wic pytanie, jalv moga wy-

glda ta stannica runiczna? pytanie tem waniejsze,

gdy dopiero wygld tej stannicy ^Yskae nam, do Ictó-

rego z trzech pierwszych polvole starego Korcz (I)

zaliczy naley. Badania w tym lvierunku trafiaj na

nieprzezwycione trudnoci. A najprzód ten herb, Ictóry

lieraldycy nasi zgodnie Korczakiem nazywaj (trzy

wrby), nie jest wcale Korczal^iem. Korczak ])ierwotny

wyobraa pouwylca w korczy^u. Uywa go Dymitr
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z Boegodarii
,
podskarbi knUestwa polskiego, które-

inii król Ludwik pragnc lierb iidostojni, doda do

herbu rodowego (pouwylca w korczyku) trzy po-

przeczne pasy wgierskie (trzy wrby). Zrazu ród Kor-
czaków nosi ten udostojniony lierb w ten sposób, i
kad w szczycie trzy poprzeczne pasy wgierslcie (trzy

wrl^y) a na najwyszym jiasie dad pouwylca w kor-

czyka. Z biegiem czasu, gdy si tradycya talv udostoj-

nienia, jak i tego, co w tarczy lierbowej jest przedmio-

tem gównym a co podrzdnym czyli dodatkiem, zatara,

przeni()sl ród Korczaków pouwylca w korczyku z tar-

czy na hem do Idejnotn, a pozostawi w tarczy same tylko

pasy wgierskie czyli wrby. Tym sposobem ul)yl z tar-

czy lierbowej najwaniejszy przedmiot a pozosta tylko

przedmiot dodatkowy czyli podrzdny, kt(>ry odtd ]M)d

mianem herbu Korczalc ucliodzi, chocia nim w rze-

czywistoci nie jest. Ale tak pcUwylec w korczyku jak

i wrby wgierskie s ju produlda heraldyl^i zachodnio-

europejskiej, które u nas nie s dawniejsze nad pocz-
tek XIV wielvu, tymczasem ród Korczak()w musia
przedtem ]3rzez pi wieków uywa stannicy na tema-

cie runicznym modelowanej, która nam nie jest znan,
gdy si z tej epolvi adna piecz herbowa którego-

kolwiek czonka rodu Korczak()\y nie dochowaa. Otó
za t stannic musimy lvoniecznie robi poszukiwania,

aby j wynale. Przychodzi nam w pomoc fact, e
król Ludwik (dziao si to podczas wypra^^'y litewskiej

lub oblenia grodu Beza) nietylko Dyjnitrowi z Bo-

ego daru, ale oprócz tego jeszcze trzydziestu kilku in-

nym rodom szlaclieclvim polslvim udostojni icli herby

rodowe dodaniem pasów wgierslvicli.

Poczet herbów tak udostojnionyeh zestawiem
w pierwszym tomie pracy niniejszej na str. 145. Ani
wtpi , e midzy temi ierbami powinna si znae
i stara stannic runiczna rodu Korczalvów. Otó roz-

gldajc si w tych herbacli bliej , uderza nas ju na
pierwszy rzut ol^a, e pod N. 8 spotykamy a sze
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herbów udostojnioiiycli i)asami czyli wrbami wgier-
skiemi a ])ochodzcycli widocznie od jednego i tego-
samego pierwotypu stanniezego rnnicznego, mianowicie

od lierlju zwanego zazwyczaj Rozmiarem. Otó gdy owo
iidostojnienie Ludwikowe dotyczyo przedewszystkiem

rodu Ivorczak(')w, przypuszczenie ley jak na doni, e
owe rodziny Pociej()w, Tumiskich i inne, uywajce
udostojnionego herbu Rozmiar, s gaziami rodu Kor-

czaków, i e ów Rozmiar to prastara stannica runiczna

rodu Korczaków. Jestto stannica i'odu szczepowego Wa-
gów, który daleko waciwiej rodem Korczów
teraz nazywaby wypadao, a gdy to jest znak

stanniczy senioraclvi, przeto stary Korcza (I)

naley do ])rady]iastów szlaclity polskiej i w
poczet pierwszego jej pokolenia zaliczonym

Ijyó winien.

213. Korsak, praojciec rodu szlachecl^iego pol-

skiego Korsaków. Herb zachodnio-europejsl^i.

214. Kosa, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Byblów-Kosów. Ulierbiona runa.

215. Kot morski, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Kotów morskich. Herij zachodnio-europejslci.

216. Koziagowa, praojciec rodu szlacheclviego pol-

skiego Kozicliglowów-Zerwikapturów. Herb zachodnio-

europejski.

217. Krakiew, praojciec rodn szlacheckiego pol-

skiego Krakwiców. Herb zachodnio-europejski.

218. Lesie, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Leniów. Herlj nieznany.

219. agod, ])raojciec rodu szlacheclciego pol-

skiego agodów- Wierzynlvów. Herb zachodnio - euro-

pejski.

220. bno, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

lonów-AYczelów. Herb zacliodnio-europejski.

221. odzi, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego odzi(')W. Herb zacliodnio-europejski.
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222. Mda, praojciec rodu szlacheckieg-o polskiego

Mdów-Swinków. Heii) zachodnio-europejski.

223. Momot, i:)raojciec rodu szlacheckiego polskiego

BibersztnjiKUy-Momotów. Herb zachodnio-europejski.

224. Mor, praojciec rodu szlacheckiego ])olskiego

Mor()\v. Herb zachodnio-europejski.

225. Mot, ])raojciec rodu szlacheckiego polskiego

Motów. Herb nieznany.

226. Mózg, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Godul()w-M( )zga\V(hv. Herlj zachodnio-europejski.

227. Napiwo, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Napi\v()\v czyli Napiwonów. Herb zachodnio-

europejski.

228. Napta, praojciec rodu szlaclieckiego polskiego

Naptyczów. Herb nieznany.

229. Odra, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Orlów-Szaszorów. 1 Terb zachodnio-europejski.

230. Orze, praojciec rodu szlacheckiego Orlów-

Szaszorów. Herb zachodnio-eurojiejski.

231. Ola gowa, ])raojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Polul^oziciWw Herb zachodnio-europejski.

232. Pszczoa, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego AVczel(»w lub Wszczelów. Herb zachodnio-euro-

pejski.

233. Pielgrzym, ])raojciec rodu szlaclieckiego pol-

skiego Pielg]"zyni()w. Herb zachodnio-europejski.

234. Pikost, ojciec Pikostka i

235. Pikostek, jego syn, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Pikostków. Herb nieznany.

236. Pomie, praojciec i'odu szlaclieckiego pol-

skiego Ploniieczyków-Zadonnw Herb zachodnio-euro-

pejski.

237. Pobd, praojciec rodu szlacheckiego i)olskiego

Pobdziów. Herl) zachodnio-europejski.

238. Pol, ])i-aojciec rodu szlacheckiego polskiego

Policow. Herl) nieznauy.
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239. Poukoza, iraojciec rodu szlacheckiogo pol-

skiego Olicligów-Poukoz(5w. Herb zacliodnio- euro-

pejski.

240. Pomian, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Pomianów. Herb zachodnio-europejski.

241-a. Poturga, praojciec rodu szlaclieckiego pol-

skiego Poturgów. Herb nieznany.

241-b. Powaba, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Powabów. Herb zachodnio-europejski.

242. Prawda, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Prawdziców. Herb zachodnio-europejski.

243. Protwa, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Protwiczów. Herb, figura heraldyczna.

244. Rola, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Holiczów. Herb zachodnio-europejski.

245. Roman, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego RomancAY-Baranichrogów. Herb prawdopodo-

bnie uherbiona runa.

24G. Saa, ]u-aojciec rodu szlacheckiego polskiego

Salawów. Prawd<>})odol)nie l\usin. Herb, runa uherbiona.

247. Smora, i)raojciec rodu szlacheckiego polskiego

Gozdowów-Smorów. Herb zacliochiio-europejski.

248. Sokó, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Sokohhy. Herl} zachodnio-euro]>ejski.

249. Stacz
,

]:)raojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Nabram()W - AYaldorfów. Herb , figura lieral-

dyczna.

250. Staroma, i)raojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Staroni()W. Herb nieznany.

251. Strk, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Strczów. Herb zacli()dnio-europejsJvi.

252. Strzaa, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Kotwicz('iw-Strza(')w. Herl) zacliodnio-europejski.

253. Sulim lulj Sua, praojciec rodu szlacheckiego

polskiego Sulimów. Herb zachodnio-europejski.

254. winka, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego winków. Herb zachodnio-euro])ejski.
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255. Szaszor, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Orló\v-Szaszor()\s'. Hei'lj zachodnio-europejski.

256. Taczaa, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Taczaów. Herb zachodnio-europejski.

257. Trba, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Brzezin()W-Trab('>\v. Herb zacliodnio-europejski.

258. Wadew czy Wadwa, ])ra()jciec rodu szlache-

ckiego polskiego AVad\viczó\v. Herb zachodnio-euro-

pejski.

259. Wad, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

AYadawa czyli Srocza noga. Herb zachodnio-europejski.

260. Watta, praojciec rodu szlaclieckiego polskiego

Samsonów-Wattów. Herb zachodnio-europejski.

261. Wie, i)raojciec rodu szlacheckiego polskiego

Wieniawów. Herl) zachodnio-europejski.

262. Wierusz, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Wieruszowów. Herb zacliodnio-europejski.

263. Wyszkot, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Wyszkotów. Herb zachodnio-europejski.

264. Zabawa, praojciec rodu szhiclieckiego pol-

skiego Zabawów czy te Zdziebawów. Herb, igura he-

raldyczna.

265. Zador, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Plomieniów-Zad< )r(')w. Herb zachodnio-europejski.

266. Zerwikaptur, praojciec rodu lvozichgl()W-

Zerwikapturów. Herb zachodnio-europejski.

267-a. Zgraja, praojciec rodu szlaclieckiego pol-

skiego Zgraj<'»w. Herb, figura heraldyczna.

267-b. Zotygole, jeden z praojców rodu szlache-

ckiego polskiego Nowinów-Wojni(>w-Zl()t<)goleczyków.

268. óraw, praojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Taczalów-órawi. Herb zachodnio-europejski.

269. ua, praojciec rodu szlacheckiego polskiego

Zuaw()w. Herb zachodnio-europejski.

A teraz zastanówmy si nad tern, czy to wszystko

jest prawd, czy ów potny, gdy blisko 270 gów li-

czcy poczet najprzedniejszego rycerstwa polskiego



— 171 —

redniowiecznego mona rzeczywicie odnie wstecz

a do wieku IX i cz)' to jest rzeczywicie rezultat

cisych naukowych bada a nie prodnkt wybujak>j

fantazyi niej podpisanego autora.

JalvO autor uczciwy, któremu wicej zaley na tem,

iby sam dowiedzia si rzetelnej prawdy, a nie udzi
czytelniva fantastycznemi mrzonvami, cznj ol)owizes:

podnoszenia sam przeciw soljie wszelkici moejnyci
zarzutów, aby sikoro wiat naukowy co do moicli teoryj

dotyciczas niby ryba w wodzie stateczne zaciowuje

milczenie, zastpi sobie samemu Ijrai uczonyci Icry-

tj^ków i przeprowadzi prób wytrzymaoci moicli

naukowycli pogldów.
Otó nie mog zatai, i przeciw powyszemu mo-

jemu pogldowi o gljokiej staroytnoci owego sze-

regu pradynastów rycerstwa ]3olskiego redniowieczne-

go podnosi si sam z siel^ie jeden niezwylvej donio-

soci zarzut, vtórego gdybym osabi nie zdoa, cay
mój powyszy wywckl w przedmiocie zaliczenia owych

271 pradynastów w poczet pierwszych trzech pokole
rycerstwa polskiego wieków i'ednich pezby jak baka
mydlana.

Jest nim bardzo powany i stanowczy zarzut, i
skoro sam twierdz, e provlamacye imionowe ule-

gay zrazu zmianie, ilela-o imi nastpujcego po

mierci ojca syna seniora rónio si od imienia zmar-

ego ojca, i jeli sam na rodzie Dragów-Sasów dowo-

dz, e takie zmiany jeszcze nawet w drugiej poowie
XIV wieku byy na porzdlcu dziennym, svd mam
])rawo przypuszcza, e taca ogromna ilo, gdy a
271 proklamacyj imionowych przetrwaa niezmieniona

od wieku IX a do wie^u XIV a wzgldnie XV, viedy

te proklamacye ju ostatecznie ustalone spotykamy.

Wszake w tym czasie przesuno si przeszo 15

pokole, mogy wic znale si rody, gdzie prokla-

macya, osekowa nawet 15 razy ulega zmianie.
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Gdy mi rzeczywicie na tern zaley, aby nie u-
dzi iiwanego czytelnilva fanastycznemi obrazami, lecz

w docieczeniu prawdy doj do róda, przeto wypada
nam rozebra gruntownie kwesty powysz ; nie ulega

bowiem najmniejszej wtpliwoci, i zarzut powyszy
jest ze wszech miar suszny.

Otó i to nie ulega najmniejszej wtpliwoci, e
na rodzie Dragów-Sas()w mamy niezbity dowód , i
proklamacye imionowe zmieniay si z ojca na syna,

skoro imi syna róne byo od imienia ojca, i e dziao
si to jeszcze nawet w drugiej poowie XIV wielvU,

z czegoby wynil^ao a i>]-zyiuijnmiej sdziby mona,
e jeszcze nawet w drugiej polowie XIY wiel^u pro-

clamacye nie byy ustalone. Jestto wszystko ])rawd
niewtpliw, lecz prawd t naley bra cum grano

salis, a ]irzedewszystkiem nasuw^a si doniosa kwestya
do rozsti'zygnienia, czy ów wypadek zmiany prolda-

macyi w rodzie Dragów-Sas()w iialey bra jalco insty-

tucy bdc jeszcze podówczas w peni ycia, zasto-

sowania i rozwoju, czy te jalv0 ostatni odbyslc gasncej
ju instytucyi prastarej, a zatem jako fakt wyjt-
kowy, ivt('»rego w slcutelv tego generalizowa nie wolno.

Ja jestem tego ostatniego zdania i popieram to

nastpujcemi faktami.

Co prawda znaiucli nam jest zaledwo Icilka pro-

klamac>"j z epoki i)oprzedzajcej wiele XIV, mianowi-

cie z wieku XIII, w sz{v.eg('>lnoci za s niemi i)ro-

klamacye: Prawda, Radwan, Gryf, X^acz, p]'zytoczoue

w ])omnivacl] historycznych z XIII wieku. Otó cho-

cia tych proklaniacyj zaledwie cztery mamy, a wszy-

stkie pochodz z takiej epoki, kiedy zmienianie pro-

klaniacyj imionowych miao by w penym toku, przecie

zdna z tych proklaniacyj nazw}' swej nie zmienia,

chocia byy do tego nawet tak wane powody, jak

zmiana herbów czyli stannic. Wiadomo nam bowiem,

e herby na mod zachodnio-europejsk formowane,

zjawiaj si w Polsce liczniej dopiero na pocztku
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XIV ^Yiekll; z o\v>'cli czterefli proklamacyj z XIII

wieku proklamacye Prawda i Gryf przedstawiaj sie

jako herby na modl zachodiuo-eiiropejsk uformowane,

które zatem nie istniay jeszcze wtenczas, kiedy pro-

klamacye Prawda i Gryf ju istniay, to jest w Xiri

wieku, czyli e prol^lamacye Prawda i Gryf nie zmie-

niy si na pocztku XIV wieku, cliocia si zmieni

przedmiot lierbu czyli stannica rodowa.

Jak to zjawisko wytmnaczy? Jelibymy obsta-

wali przy tern, e proklajniicye imionowe jeszcze w XIII

wievu si zmieniay i w pierwszej poowie wielcu XIV,

a owe cztery prolilamacye Prawda, Gryf, Radwan
i Nacz si nie zmieniy, to z u\\agi, i midzy temi

czterema prolvlamacyami jest tylvO jedna topograficzna,

mianowicie Nacz, która nie potrzeljowaa ulega zmia-

nie, za Prawda, Gryf i Padwan s prodamac^ami
imionowemi, zjawisko to w ten sposób tylko wytu-

maczyby si dao, gdybymy przypucili, e po senio-

rach rodów Prawdzie, Gryfie i Radwanie, nastpili ich

synowie, którzy równie imiona Prawda, Gryf i Rad-

wan nosili. Otó gdy te trzy rody nale do rodów zna-

komitszych, a nkl Gryf* >w nawet do rzdu najpot-

niejszyci rod()w w wieku XIII si zalicza, i chocia

liczlja dolvument()W, jakie ]»osiadamy z drugiej poowy
XIII i pierwszej XIV wieku przecliodzi 1000, a doku-

menta podij nam l^il^a tysicy imion przedniejszej

szlachty, przecie midzy temi imionami szlacity pol-

skiej ówczesnej z imionami Prawdy, Gryfa i Radwana
nie spotykamy si wcale, z czego z ca pewnoci
wnioskowa naley, e tacy rycerze podówczas nie

istnieli wcale.

A skoro wobec tego, niezmienienia si prolvla-

macyj Prawda, Gryf i Radwan od wieku XIII a do

dni naszycli iiawet nie moemy pooy na Icarb iden-

tycznoci imion synów z imionami ojców, tedy zjawi-

sko to w aden inny spos()]) wytumaczy si nie da,

jak tylko w ten, e ju w XIII wieku prokamacye
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imionowe byy ustalone i nie ulegay wicej zmianie

mimo odmiennoci imion ojca i syna, krom bard/o

wyjt^owyci wypadków, do jalcicito zupenie w}'jt-

kowyci wypadlvów take zmian prodamacyi Dragów
na Sasów w drugiej poowie XIV wielai zaliczy na-

ley.

Ale fakt ten, e proldamacye imionowe ju w wielcu

XIII byy ustalone, nie rozstrzyga jeszcze lvwestyi,

gdy cliodzi o proJvlamacye które a z IX wielcu wstecz

j)ocli()dzió maj. Musimy wic bada jeszcze dalej

wstecz, kiedy to ustalenie ])roklamacyj nastpi mogo?!
Oczywicie, i Ijadanie to moemy ])rowadzi wstecz

tylco tak daleco, jako daleko wstecz sigaj najstar-

sze nasze nkla liistoryczne takie, lvt(')re nam w tej

mierze mog dostarczy jakiegol<:olwielv wyjanienia.

Otó mniemam, i mi nil<t nie wemie za ze,

jeli widzc w nazwaci prolvlamacyj ulcryte imiona

lub przezwislva os(>b, jak np. Jastrzb, Kania, Ludbor,

Nagor, azlca, Czewój i t. p. o osobacJi tycli przy-

puszczam, e one w rodacli, do itórycb naleay, naj-

celniejsze zajmoway stanowislvO, e to Ijyli wprost se-

niorowie rod(nv a zatem potentaci a nie adna drobna

cliudopaciolska szlaclita. Otó o takich najcelniejszycli

dynastaci wiemy, i (mi Ijywali Ijardzo czsto na

dworze monarchy, najczciej podczas objazdu monarchy
po Icraju, zwaszcza gdy monarclui |trzy1)y podczas

objazdu swt'go do o]volicv, w kt()rej oni mieli swoje

gniazda rodzinne. J3ezporednim slaitkiem tego stawia-

nia si tycli dynastów na dworze monarszjan byo, i
ilevro zdarzya si potrzelja wystawienia javiego do-

kumentu lvsicego, zawsze tyci dynastów w docu-

mentaci powoywano jalvO wiadców. Tym sposobem

dochowao nam si w dociimentach z XII wieku killca-

set imion takich najcelniejszycli dynastów, z któr}'cli

zaledwo co do l^ill^iu lub killamastu znajdujemy

wzmianki talve w innych ponmil^ach liistorycznycli.

Otó przegldajc starannie list owych dynastów za-
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wartych jako wiadkowie w najstarszych dolaimoiitach

naszych z XII i XIII wieku i porównujc takow
z list owych 271 pradynastów, których imiona ukryte

s w proklamacyach imionowych, przychodzimy do

przekonania, i z wyjtkiem jedneg'o prawie Czewoja,

który w wieku XII na jednym dokumencie raz jeden

jako wiadek wystpuje, innycli pradynastów pomidzy
owymi wiadkami dokumentów XII i XIII wieku nie

spotykamy wcale.

Jaka loiczna konlduzya z tego faktu wynika?

oczywicie taka, e owi pradjnastowie w liczbie 271

nale do epoki dawniejszej jak najstarsze nasze do-

kumenta z XII wieku, a wic najpóniej do wieku XI,

e zatem ju co najpóniej od wieku XI proklamacye

imionowe nie ulegay zmianie.

A jeli tak, jeli te ])roklamacye 3 dawniejsze

nad wiek XII i w adnym razie nie p()niejsze nad

wiek XI, to zachodzi ])ytanie, do jakieje epoki po-

wstanie tych proklamacyj odnie naley?
Odpowied na to pytanie jest prosta, e skoro

I)roklamacye nosz na sobie przedewszystkiem woj-

skowy charakter, to je odnie mona tylko do takiej

epoki, w której organizacya wojskowa polska bya
albo z nowa zaprowadzona, albo te ulega znacznej

jakiej reformie. Otó badajc w tym kierunku epok
poprzedzajc wiek XII, natrafiamy najprzód na rzdy
ChrolDrego, za których rycerstwo ]3olsls:ie stao nie-

wt]:>liwie na najwyszym sto])niu rozwoju i któremu

monaby przypisa jalv reform siy zbrojnej, slcoro

z jego czas()w datnje si instytucya obrony la-aju przez

ustanowienie grodów ruljieowycli.

Ale badajc starannie imiona najcelniejszego ry-

cerstwa polskiego z czasów Chrobrego, któreto imiona

dochoNvay si w imionach owych grodów^ rubieowych,

niewtpliwie przez najstarszych komes()w grodowych

zas:adanych, przychodzimy do przeconania, i z owej

pokanej liczby 271 pradynast()w, kilku zaledwo do



— 17G —

epoki rzd()W Chrobrego odnieby mona, mianowicie

Korez praojca i"0(lu Kor(;*zak<')w, jako moebnego za-

oyciela grodu Korczyna, Polanka praojca rodu Po-

k"ic()\v, jako moebnego zak)yciela grodu Poaca,
Sdka praojca rodu Sdkos^iczów, jako moebnego za-

oyciela grodu Sdcza, wreszcie Swiebod
,

praojca

rodu S\viebodzicó\v-Gryf()\v, jako moebnego zaoyciela
grodu wiebodzina, i na tern koniec. Procent to zbyt

drobny, ibymy na tej zasadzie instytucy powstania

provlamacyj do czasów Chrobrego odnosi mogli.

Zreszt Chrobry nie by tw()rc siy zbrojnej polslviej,

sia ta istiuala ju za poprzedników Chrobrego, a mu-
siaa by doslvonale zorganizowan, skoro Clirobry ju
stosunkowo due ]iastwo i»o ojcu swym odziedziczy.

Ot() ]jadajc dzieje poprzedników Chrobrego, na-

trafiamy a d()i)iero na Siemowita, o Ictórym doclio-

wala si w ]vronice Kadhibka tradycya jal^iej orga-

nizacyi wojskowej i podziau siy zbrojnej na dziesitlvi,

pidziesitki, setki i tysiczki czyli puki.

Ale i Siemowitowi nie mona prz\pisa pierwot-

nej organizacyi wojskowej siy zljrojnej Polalv(5w, nie

on bowiem by twórc pastwa j)olskiego, lecz odzie-

dziczy je ju gotowe po Popielidacli. I Po])ielidzi bo-

wiem nie spali, lecz pastwo Polslvie z nieznacznych za-

wi'/lv('»w midzy Poznaniem, Gieczem, Gnieznem a Kru-
szwic znacznie rozszerzyli, ju wic i za Popielidów

musiaa istnie organizacya si zljrojnycli Polalvów, i to

niezgorsza, slcoro i oni mog si dobremi su:cesami

poszczyci. Ze zas ]irolvlamacya czyli haso wojsvOwe
naley do tycli instytucyj niezljdnycli siy zljrojnej,

l)ez jaivi(-li si adna zgoa, nawet najprymitywniejsza

organizacya wojsi>:owa oloej nie moe, przeto nie

wemie mi nilct za ze, jeli powstanie naszyci pro-

l^lamacyj wojskowych zamiast do czas()w Clirobrego

lulj Siemowita, odnios do czasów panowania Popieli-

dów. Ale tu nasuwa si nowa trudno : jalvvolwiek

chronologia i genealogia dynastyi l\)})ielidów nie jest
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otrzymujemy to wraenie, e dynastya Popielidów wcale

dugo panowaa Polavom, a jeli jest co prawdy w tra-

dycyi przecliowanej w cronice wiellvopolslviej, e ju
najstarszy syn Leszva III (Samona) zwa si Popieem,
tedy tego Popiea (I) naleaoby uwaa jaco praojca

dynastyi Popielidów, a e on na drug poow VII-go

wie]vu })rzypada, tedy ovres panowania dynastyi Po-

pielidów u nas trwaby conajnmiej lat sto. Otó clio-

dzioby o blisze ws^azanie, do ctijrego z czonlv()w

dynastyi Popielidów odnie pierwotn organizacy
pastwa polsl^iego nad Wis a zarazem i pierwotn
organizacy siy zljrojnej polskiej i co za teni idzie,

powstanie proklamacyj wojs^owyci.

Ja t rzecz cad na sam ioniec A"III lid) sam
pocztelv IX wiel^u, a wic na czasy panowania Po-

piela II Cliwociszlca, a cliocia pisz po pols^u i za-

patrywania moje ol3Jawiam, jak mi si zdaje, w do('.

poprawnym jyl^u polsvim, to jednav mam to nie-

szczcie, i przez wiat uczony polslvi nie jestem zgoa,

rozumiany, tale, i miao mógbym sobie powiedzie
z Owidyuszem: harhdrus hic ego sum, uia non intelli-

(jor ulU; jalvlvolwielv Ijowiem moje zapatrywania oparte

s zawsze na dugoletnicli studyacli i adnej lekco-

mylnoci lub powierzciownoci zarzuci im nie mona,
gdy s zawsze wedle si i monoci motywowane, to

jednali wiat naukowy pols'i:i zdaje si nie rozumie
icli wcale, gdy nie i>oddaje ich wcale pod rozbiór

naukowych bada crytycznych, a mimoto zachowuje

wobec nich leccewace milczenie i powtpiewanie.

Pozumiem oczywicie, i przyczyna zego ley we
mnie samym, to jest, e nie do zrozumiale przema-

wiam. ]Musz wic zmieni moj metod i ])rzemawia

zrozumiaej, czyli innemi sowy, va opat do gowy.
Otó jeli twierdz, e zawizek pastwa polsde-

go naley odnie do samego voca YIII lub do po-

cztvu IX ^^•ievu, to dzielc wiek kad}" na póeolenia

Tom II. 1

2
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po 33 lat, pokazaoby si, e Bolesaw Cliroljry naley

do siódmego pokolenia, za ojciec jego Mieszek I nale-

a do pokolenia szóstego, dziad Ziemomys do povO-

lenia ]3itego, ])radziad Leszek do po^olenia czwartego,

prapradziad iemowit do polcolenia trzeciego, poza-

pradziad Bolesta-Piast i starszy brat jego Popiel (III)

CiwociszvOwicze do polcolenia drngiego, wreszcie Po-

piel (II) Cliwociszec do polcolenia i)ierwszego, co si
zupenie zgadza z moj liipotez, a wic próba znako-

micie si powioda.

Jako nasz nieoszacowany Gall rozpoczyna swoj
lvroniv rzeczywicie d()))iero od Popiela (II) Chwoci-
szlca, z czego wynica, e cokolwie pewniejsze dzieje

Polak()w na(l\\ilaskich istotnie dopiero z Popieleni

(II) CliwociszJiem si poczynnj. Jeli przeto ju za

Galla nie istniaa adna tradycya co do istnienia i i)o-

cztk<'>w pastwa polsldego, sigajca gbiej wstecz

nad pocza^telv wielu IX, to có moe sta na przeszlo-

dzie przyjciu mojej liipotezy, e zawizelv pastwa
polskii^go nad AYis odnie naley do pocztku IX
wieku ? Chyba nic. Tradycya mityczna o KravU i Wan-
dzie odnosi si ])rzecie do Kracowa, a wic do Cn'o-

bacyi, a nie do wiellcopolskiej kolel^ki pastwa pol-

skiego.

Mniemam, e to ju jest do zrozumiale powie-

dziane i e nasi uczeni historycy, lct()rzy mnie dotych-

czas levcewacem zbywali milczeniem, przecie uzna-

j za waciwe otworzy raz ju w tej kwestyi swoje

delilvatne usteczca.

Tak wic moje przyj mszczenie, i prastar orga-

nizacy wojsow u Polalów a z ni i powstanie za-

woa odnie naley do pocztlu IX wievu, nie jest

znowu tai ))ardzo pozljawione wszellviej naukowej

podstawy, i owszem, te nkla iistoryczne, jakiemi dzi
rozporzdzam}', potwierdzaj zapatrywanie moje jalc

najsilniej.
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Ale niiiiioto wszystko nie jest jeszcze byiuijinuiej

uchylony zarzut, i skoro przyznalimy sami, e ])ro-

klamacye imionowe zmieniay si z ojca na syna, ile-

kro syn najstarszy czyli senior odmienne od ojca nosi
imi, to przecie ztcl logicznie wynika, e przy-

najmniej nie wszyst^ie te proklamacye, l^tóre do pra-

wieku czyli do IX wieku odnosimy, s pierwotne i po-

chodz z pierwotnej organizacyi wojslcowej polskiej,

lecz e niektóre z tych pierwotnych proklamacyj

w drugiem, trzeciem lub póniejszem pokoleniu mogy
uledz zmianie, talv, i atwo Ijy moe, e jedna lulj

druga proldamacya, któr ja do pierwszego polcolenia

odnosz, pochodzi dopiero z polcolenia n. p. trzeciego,

czwartego lub póniejszego.

Ot<) jako uczciwy badacz nie myl ani na chwil
przeczy, i zarzut ta lei jest zupenie trafny, i e ja

mog si w tym kierunku nieraz myli, odnoszc jak
prolvlamacy imionow do czasów dawniejszych od

tycli, z lvtórych ona rzeczywicie pocliodzi. Tylko co

do ])roklamacyj topograticznycli myllva talva jest o tyle

wycluczon, e prolvlamac}'e topograficzne nie mog
b>'c starsze nad wiek XII i e mniej wicej wszystde

z tego wieku pociodz.

Ale dla naszych bada za pradynastami rycer-

stwa polskiego redniowiecznego proklamacye topo-

graficzne adnej zgoa nie przedstawiaj wartoci, na-

tomiast prolelamacye imionowe ogromn.
Otó myki moje, jalvie si zdarzy mog w slcu-

telv tego, i jak proldamacy a wzgldnie powiad-
czon t proklamacy osob jakiego pradynasty do

wczeniejszego, ni mii si naley, zaliczam pokolenia

bd nader rzadkie, talv e do nich zbyt wielkiej wagi
j)rzywizywa nie bdzie potrzeba.

Jeli bowiem z XIII, XIY i XY wieku dochowa
nam si w rodzie Dragow-Sasów jeden zaledwie przy-

kad zmiany prol^lamacyi imionowe] z ojca na syna,

jeli midzy znanymi nam z dokumentów XII i XIII
12^-=
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wieku rycerzami-szlaclit nie spotykamy j^rawie ad-
nycli takicli, kturychby imiona suyy za temat ]jro-

klamacyj, to std wynika logiczna konsekweneya, e
zmiany proklamacyj z ojca na syna, jakkolwiek odby-

way si niewtpliwie, to jednak przytrafiy si niesy-

chanie rzadko. Zapoljiegano takim niepodanym zmia-

nom, jalv ju wyej wspomniaem, w dwojaki sposób,

raz nadajc najstarszemu synowi tosamo imi, jakie

nosi ojciec, wojec czegx) mier ojca nie powodowaa
jeszcze bynajmniej koniecznoci zmiany proklamacyi,

slioro sj^n najstarszy tego samego imienia uywa,
a w razie jeli syn najstarszy nmar przed ojcem,

a s>'n modszy, uywajcy odmiennego jak ojcowskie

imienia, przyszed do senioratu, zamiast zmieniania

proklamacyi na inn now, przeksztacano tyllco dawn
prolclamacy, dajc jej form patronomiczn i tym spo-

soljem czyniono potrzel)ie zado. Tav w miejsce pro-

Idamacyi ada, Eawa, Broda, Lulja, Jastrzlj, powstay
proklamacye Ladzie, Rawicz, Brodzie, Lidjicz, Jastrz-

biec, i potrzebie stao si zado.
W obec tego miao mog owiadczy, i jeli

w szeregu pierwszyci trzecli pokole pradynastów zna-

cliodz si przypadkiem mylili, przez niewaciwe za-

liczenie jakiego i3rad\'nasty do dawniejszego povolenia,

jak mu si z prawa naley, to te myki Ijd niesy-

clianie rzadlcie i nie ma potrzeb}' przylvada do nici

zljyt wielciej wagi.

§ 5. Pokolenie czwarte, pite i szóste rycerstwa pol-

skiego wieków rednich.

Do tycli trzech pokole nie mamy jirawie wcale

adnych iiiateryaów liistorycznych i zaledwo kilca

imion wynotowa nam si udao, jav-:olwielv sdzc
z liczljy ojców w poprzednich povoleniaci miao przy-

puszcza moemy na cade z tyci trzeci pocole co
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iinjiiniiej po sto rycerstwa, a na te trzy pokolenia w przy-

])lieniii okoo p(') tysica. Dopiero panowanie C]iro-

brego i zakadanie przeze grodów rubieowycli, z lvt()-

rycli Icady w nazwie swojej nosi imi swego zaoyciela,
pierwszego lvoraesa grodowego, dozwoli nam znown
cokolwiek zalndni zastp rycerstwa ])olslviego wiek(nv

rednicli, dopóki z dziesitem polcoleniem r(Klla liisto-

ryczne nie zaczn nam chojniejsz doni dostarcza
wiadomoci o pradynastaci szlaclity polsviej rednio-
wiecznej.

270. Lubek, syn Luby, praojciec rodu szlacbe-

cldego polsviego Lnljczów. Poniewa ojciec jego Lulja

naley do trzeciego i)ovolenia
,

przeto ten Lnbek nale-e musi do polvolenia czwartego.

271. Wojna (II), ojciec Wojniva, zaoyciela grodu
maopolskiego Wojnicza z czasów Bolesawa Clirobrego,

praojciec rodu szlacheckiego polsl^iego Nowinów-Woj-
niów. Gdy WojniJc zaoyciel grodu Wojnicza, naley
jn do YII polvolenia rycerstwa polsdego wiev()w red-
nicli, ])rzeto ojciec jego Wojna do szóstego pokolenia

zaliczonym l)y winien.

272. Sd, ojciec Sdlca, zaoyciela grodu niao-

pols-ciego Sdcza czyli Scza, oraz praojca rodu szla-

clieclviego polsl-ciego SdvOwicz('>w. Gdy Sdev zaoy-
ciel grodu Sdcza, y prawdopodojnie za czasów Bo-

lesawa ChrolDrego i nalea do VII polcolenia rycerstwa

polsdego wielbów rednich, przeto jego ojca Sda w po-

czet sz()stego pokolenia zaliczy naley.
273. Poan, ojciec Polanica, zaoyciela maopol-

skiego grodu Poaca, oraz praojca rodu szlacheedego

pols]viego Polacz()W. Gdy Poanelv, zaoyciel grodu

Poaca, y prawdopodoljnie za czas(')w Bolesawa Cn'0-

Ijrego i nalea do VII povolenia rycerstwa polsdego
\vielv()w rednici

,
])rzeto ojca jego Polana w poczet

szdstego povolenia zaliczy naley.

274. Gierat, i^raojciec rodu szlacieckiego pol-

sdego Ciecierzów - Gieralt()w - Osmorog(')w, dóry ze
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wzgldu na swoje clirzeciaskie imi (Gerard) naj-

wczeniej do szóstego pokolenia zaliczonym by moe.
275. Awdaniec, praojeiec rodu szlacheckiego pol-

skiego, zazwyczaj mylnie Habdankami zwanego, który

ze wzgldu na swoje clirzeciaskie imi (sw. Awdenty)

conajwczeniej do szóstego po]s:olenia zaliczonym by
moe.

27G i 277. Odylen i Przybywój, sn dworzanie

Mieszka I, olepieni przez Bolesaw a Chrobrego praw-

dopo(U)bnie ol^oo r. 1)03.

278. Czcibor, brat rodzony Mieszka I, a syn Zie-

momysla, f 972.

27i)-a. Prokuj, Ijrat rodzony ^Mieszka I, a syn Zie-

momysa, f po r. 994.

Jeszcze do czasu jednego z ostatnich ])okole i)ierw-

szych czterecli Piast()w, mianowicie do panowania

Mieszka I lub ojca jego Ziemomysla, odnie winnimy
dwóch dynast(')w ])olskich z X wieku, mianowicie:

279-b. Wisawa ksicia AYilicy i

279-c. Waltera czyli Walcerza Udaego, ksicia

na Tycn.
O Wisawie znajdujemy porednio wzmiank tale

u Porfyrogennety jak i u ywociarza w. JNIetodego

z powodu SNiia jego Wislawicza, który zmuszony

kraj rodzinny opuci, dal ]>oczatek pastwu zachlum-

skiemu ').

( )]ju tych dynastów pami przechowahi kronika

wielkoi)olka znana jako kronika Bogucliwalowa, kt(')ra

icli zroljihi bohaterami romantycznej powieci, kt(»r

zaraz niej opowiemy, i splota razem nierozerwalnie

icli dzieje.

Kronilva Bogucliwalowa, kt()ra nam widocznie ja-k rodzinn tradycj przechowaa'-), opowiada o Wi-

1) :Mon. Pol. hist. I, 37, 107.

-) Przypominam, e w Polsce rediiiowecznej yj trzy potne
rody szlacheckie, które niewtpli\Yie od dynastyi Popielidów poclio-
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sawie ksiciu wilickim, i jiocliodzi z pokokMiia kn')la

Popiela. Naley to rozumie w ten spo.s()l) , i ()\v AVi-

slaw nalea do jednej z tych rodzin szlacheckicli ])<)!-

slvicli, które od dynastyi Po]iielid(')\v pocztek s\v<')j Ijior

a zatem: Odrow(nv, Powaów Inb Niesobiów. Z t\'c1i

trzech rodów najwiksze podejrzenie padoby na ( )dro-

wów, lvtórzy jeszcze na samym pocztkn X1L wieku

jako jeden z najpotniejszych rod(')W maopolsl:ich wy-

stpuj, a kt()rzy w dzielnicy sandomirskiej , do <:t()rej

i Wilica naleaa , nader hojnie dobrami ziemskiemi

uposaeni byli i prawdopodobnie niegdy l^asztelani

arnowsk posiadali.

Za taviem przypuszczeniem przema\\ia take na-

der silnie imi lisicia wilickiego Wisaw, kt(h-eto imi
wanie w rodzie Odrow(hv jest w wiekach rednich

w pospolitem uyciu.

Ale jeli tak, jeli ów Wisaw nalea do jednej

z gazi pobocznyci dynastyi Popieid<)W, to on nie

móg wczeniej sta si panem Wilicy, jalc dopiero

wtedy, Iciedy pastwo piastowskie granice swe a po

Wilic rozszerzyo i w Wilicy gT('>d rul^ieowy zao-

yo, piecz onego temu Wisawowi poruczajc. Ot()

rozszerzenie granic ])astwa piastowsciego a po Wi-

lic, nie mogo adn miar nastpi w pierwszycli

pokoleniach po przybyciu P()ak(')W nad AVart, lecz

mogo nastpi co najwczeniej dopiero za czas()w Zie-

momysa lub nawet ^Mieszka I, a zatem najwczeniej

w piatem lub szóstem pol^oleniu (934— 1000); jestem za

piatem a nawet za czwartem pokoleniem, bo skoro Por-

fyrogeimeta, vtóry yje i pisze w czwartem pokoleniu,

wspomina ju syna Wisawa to jest Wisawowicza,

przeto sta]\y W^islaw co najpóniej za czas()w Porfyro-

gennety a zatem moe jeszcze za czas(nv Leszlca, dziada

Mieszlva I y i dziaa. Ale w takim razie ów Wisaw

dz, mianowicie Odrowów, Powaów i Niesobiów, u któryclito ro-

dzin mogy si atwo przecliowa róne tradycye ici szczepowego

rodu Popielidów" dotyczce.
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nie byby antoclitonicznym ksiciem i)ast\va ^Yilickieg'o,

lecz zrazu komesem grodowym a p()iiiej uzurpatorem,

jak nastpnie Mieczslaw czy Mojslaw lub jNIaslaw na
Mazowszu.

A skoro Walcerz Uday jest nietylko sp<')}czeni-

kiem Wisawa ale i z tegosamego rodu (P()i>ielid()w)

pocliodzi, ]>]-zet() i on do tegosamego co i Wisaw lub

co naj]>(')ui('j czwartego polcoleuia rycerstwa ])(»lsIviego

wielv<tw sreduicli zaliczonym by winien.

Opowie romantyczna Icroniki \\ii'llv()polskiej

o lisiciu wiliccim Wisnwie i ksiciu tynieckim Wal-
cerze Udaym, brzmi dosownie nastpnie:

„Byo owemi czasy w lvrólestwie Lechit(nv miasto

])rzesawne, wysolciemi murami opasane, zwane Wilic,
lvt()rego ksiciem niegdy, za czas('tw jeszcze ])ogastwa,

by vsi urodziwy Wisaw, ktiiry z rodu knUa Po-

])iela {Pompilii) pocliodzenie .swe wywodzi. Tego (Wi-
sawa) lv()mes pewien, z tego samego rodu i)ocliodzcy,m dzielny, imieniem Walter mocny (Walferus robu-

stis), którego po polscu zwano Udaym Walterem, ma-
jc gród Tyniec pod Krakowem, gdzie obecnie znajdnje

si opactwo w. Benedyvta
,
przez Kazimirza JNlniclui

lvr(')la Polak<)w czyli Lecliit('»w fundowane, i>odczas

buntu (iii qiio(hi)i) sedltoso conjHctu) wzi w niewole

a ])ojn]anego w l^ajdany ol^u i na dnie wiey tynie-

ckiej pod cis stra ti-zymal. Ten Walter nua za

maonc szlaclietn dziewic Helgund, i'(')r-: IcnUa

Franliów a narzeczon syna jednego z vról()w niemie-

ckici (Almanorum), któr, jalc mówi, potajemnie i nie

Ijez wiellciego nieljezpieczestwa do Polsci uprowadzi.

Gdy l30wiem jednego z kr(')l(hv niemieclvici syn na
dworze lvr()la Franl^()w, ojca Helgundy rzeczonej prze-

bywa, Walter jako przemylny a dowcipny pragnc
afekt miosny cnUewnej Helgundy od la-iUewicza nie-

miecviego odwrckd, pewnej nocy, przeljywszy mury
grodu i przevupiwszy str('>a grodu, iby go nie zdra-

dzi, ])ikn melodie piewa pocz, w skutek któ-
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rej kr(Uewna ze snu zbiulzoiui, wraz z iinienii pa-

iiienkaini, snu zapomniawszy a tylk(j w [)rzepikny

piew wsuchana, pozostaa, dopóki piewac swym
dwicznym gosem mici. Gdy rano zawitao, Ilelgirnda

vazala przywoa str(')a nocnego, wy]j>tujc go pinie,

lvtol)y by ów piewac. Ten jednaa niecicc zdradzi

Waltera, od])ai', e nie wie. Lecz gdy i podczas na-

stpnyci dw()cli nocy AYalter piew powt(>rzy, Ile-

gunda niemogc si duej opiera, zagrozia stróowi

var mierci, jeli piewaka nie wyda.

Gdy wic stró grob przycinity wyda Wal-

tera, la-ólewna calem sercem zapona mioci do

niego, a-ólewicza niemieckiego z serca swego rugujc.

lvrólewicz niemiecki widzc si by ze wstydem przez

llelgund wzgai-dzonym i przez Waltera w jej serduszku

zastpionym, powróci do ojca a zawadnwszy wszyst-

demi przewozanu przez Ren, wydal polecenie, i kady,

vtóryby z dziewic przez Ren przei^rawi si pragn,
grzywn zota za ])rzew()z zapaci winien. Po jiewnym

przecigu czasu, gdy si Walterowi ucieczki z Helgund
nadarzya sposobno, skorzysta z talvOwej i ucieczk

wylcona. Gdy jednalc zbiegowie nad brzeg' Renu przy-

byli, przewonicy zadali zapacenia sobie grzywny

zota za przewóz, a gdy im takowa uiszczon zostaa,

niimoto wstrzyma si chcieli z przewozem a do przy-

bycia królewicza niemiecldego. Walter widzc groce
niebezpieczestwo, dosiad dzielnego rumaka, a usa-

dziwszy Helgund na rumaku za sob, lotem strzay

wpaw rzek przeby. I^ecz gdy ju spory laiwalelv si

od Renu oddali, usysza za sob dobrze sobie znany

gos lvrólewicza niemiecviego, który woa: „o zdrajco!

najprzód córlv lvrólewsk potajemnie wykrade, a na-

stpnie Ren bez opaty nalenego ca przebye ! zatrzy-

maj si i walcz ze mn, a kto zwyciy, lvonia, bro
i Helgund pozyska". Lecz nieustraszony Walter od-

rzek mu miao: „Kamiesz, gdy za przewóz przewo-

nikom grzywn zota zapaciem, za Icnilewna nie
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si pojniana, lecz z dobrej swej woli mnie towarzyszy
pragnie". Co rzekszy na siebie oszczepami natarli,

a gdy si takowe poamay, goemi mieczami ze solj

walczyli. Królewicz niemiecl^i na widov Helgnndy sil-

niej na Waltera natarszy, zmusi go do cofania si

;

ten zasi gdy ujrza Hegunde i wstydem i arem mi-

oci podniecony, zebrawszy wszystkie swe siy, tale

ostro natar na Niemca, i go zabi. Zal^rawszy mu ko-

nia i loro, wróci do domu, uszczliwiony tym podwój-

nym tiTunifem. Gdy pownk-il do grodu tynieckiego,

gdzie wytclm sobie pragn, dowiedzia si od swo-

ich, i urodziwy Wisaw, vsi wilicii, jiodczas jego

nieobecnoci na jego poddanyci r()nycli naduy si
dopuszcza, czego clicc si pomci, wystpi przeciw

Wisawowi, pobi go a wzitego do niewoli, na dnie

wiey grodu tynieckiego w wizieniu pod stra osadzi.

jSastpnie gdy idc za przeznaczeniem swojem,

AYalter wyljra si na wypraw wojenn w dalecie

strony, i dwa lata nie powraca do domu, Ilelgunda

nieobecnoci ma wielce stroskana, wyrzelva- raz do
swej powiernicy te niel3aczne sowa „ani wd(>\\ami nie

jestemy, ani onami", majc na myli te vobiety, kt(>re

s onami dzielnych rycerzy. Powiernica baczc na a-
osne pooenie swej pani, odoywszy wstyd na l)oc,

zdradliwie jej poddaa mówic: jest przecie Wisaw
^si wilicki, przedziwnej urody i dostojnego ciaa
w wiey uwiziony, nieci go wic pod oson nocy
z wiey sobie sprowadzi, a uywszy z nim lubnej
ol)lapci do wiey go napowrót odele. Doradom swej

powiernicy daje Helgunda chtne uclio, a niebaczna na
srom niewieci, Wisawa z glji wizienia przyprowa-

dzi soljie vae. Dostojnoci jego wygldu podbita,

jn go wicej do wiey nie odsya, lecz mioci dla
zaponwszy, z nim razem do W^ilic\' uciec postana-

wia, ona wiaroomna. Tav Wisaw ]K)wr«)ciwszy do

swoici, ]iodw('tjnego mia si za uczestnika tryumfu,

l^tóry atoli obojgu zgub mia zgotowa.
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Gdy bowiem Walter \vkr(')tce do domn pow]'(5ci\v-

szy i dostrzei:,lszy z podziwieniem, e Ueli^iimhi pi"zeci\v

niemu do Itram zamku naprzeciw nie wysza, dowie-

dzia si od grodzian, e Wisaw przy ])omo('y str(')()w

wieziennyci , uciedszy z wizienia, ITelgund ze sob
zabra, wcievym poruszon guiewem, wypraw ])rzeci

w

Wilicy jezzwocznie przedsil)ierze i miasto to nie-

spodzianie naciodzi, podczas gdy Wisaw poza miastem
]3oowaniem by zajty.

Zoloaczywszy Hegunda W^altera w miecie, spiesz-

nie l:)iegnie przeciw niemu a rzuciwszy mu si do nóg,

auje na Wisawa, i j gwatownie pojma. Eadzi

wic AYalterowi, iby si uay w jej mieszlcaniu, gdzie

mu nastpnie Wisawa przedstawi. Zaufa Walter zdraj-

czyni i ulv]-y si w jej domu, gdzie go ona Wisawowi
zdradzieclvO wydaa.

Eadiij si Wisaw i Hegunda artujc sobie z ta^

szczliwego sulccesu, Waltera za bynajnmiej nie wtr-
caj do wizienia, lecz na wi^sze go s^azuj mczar-
nie. Przycuwaj go mianowicie elaznemi obrczami do

ciany izby jadalnej z rozlvrzyowanemi rkami, w \s±ó-

rejto jadalni urzdzili sol)ie oe, na >:tórem si Wisaw
z Hegunda w letniej ])oi'ze podczas poudnia pieszczo-

tom oddawa malesldm.
]Mia przytem Wisaw siostr rodzon, -:t()rej z po-

wodu jej Ijrzydoty nict nie cicia poj w maestwo.
Jej o]>iece Wisaw przed innemi poi'uczyl stra na<
Walterem.

Ona litujc si nad cierpieniami Waltera, odo-

ywszy srom niewieci na stron, zajiytaa go, czy

wziby j za on, gdyby mu do wydobycia si z oców
pomoga. Przysiga jej Walter, i j bdzie, póvi yw,
jas: on sw traktowa, za przeciw Ijratii jej Wisa-
wowi, tak jalv ona tego daa, nigdy miecza nie do-

bdzie, i zacica j, Ijy z sypialni brata swego przy-

niosa mu miecz, Idia-ymljy okowy swoje m()g poprze-

cina. Ta wnet miecz i)rzyiiiosia i st('>sowiiie do skazowec
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AYaltera gwodzie , któremi okowy do ciany przykute

byy, poprzecinaa, miecz za sam wstawia z tylu Wal-
tera pomidzy niego o cian, iljy w s])rzyjajcej cliwili

móg bezpiecznie wystpi. Wanie Wisaw z Helgund
oddawali si na ou izby jadalnej pieszczotom mio-
snym, gdy Walter w te do nich odezwa si sowa:
„Jali:by \vam si te to wydao, gdybym ja uwolniony
z ov()vv, stan z mieczem i)rzed waszem oem, clicc

pomci wyrzdzonycli mi lvrzywd". Na te sowa za-

drao serce Helgundy, lit()ra ze stracliem w te do Wi-
sawa odezwaa si sowa: „Biada nam, miecza twego
nie spostrzegam w twej sypialni, a oddana pieszczotom

zapomniaam ci o tem powiedzie". Na to jej odrzek
Wisaw: „Gdyby nawet dziesi mieczy posiada, z olców

elaznyci bez ]3()mocy cowala uwolni si nie potrafi".

Gdy tak z soj gawdz, Walter uwolniony z wiez(jw,

skoczy z wycignitym mieczem i)i'zed icli oe i jed-

li (mi ciciem oboje zabi.

W tak ndzny spos*)!) oboje obrzydliwy sw(»j y-
wot zacoczyli. Tej Helgundy grol)Owiec, w skale wy-
kuty, do tej chwili w grodzie wislickhn jest widoczny".

Tyle Bogucliwa o Wisawie i AYalterze.

Jeli ])rzeto owego ksicia Wisawa nuisim,v uwa-a za najstarszego lvomesa grodowego grodu Wilicy,
to Walcei'z Uday bdzie jednym z i nij starszycli lvome-

S()w grodowych gro(hi Tyca, doi)()ki tene gnkl Ijy

jeszcze grodem ksicym.

Przystpujemy teraz z Icolei do pokolenia Yll ry-

cerstwa i)olskiego wieków rednich a zatem do czas(3w

Bolesawa Clirobrego. Poniewa wiadom jest rzecz,

e Bolesaw Cln-oljry ustanowi grody na rubieach
rzeczypospolitej , vtóreto grody budowane ]>rzez swych
pierwszycli vomesów grodowyci, w nazwacli sw>ch
])rzeclioway imiona tyci lvomes()W jako swycli zaoy-
cieli, przeto musimy podda analizie wszystvie grody

redniowieczne ])olslcie, a1)y z nicli wydoby imiona
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tych pi'adynast('>\\ , iialecydi do siódiiioiAO ])()kolenia

rycerstwa polskicgi^ \viek()\v rcdiiicli.

Przy badaniach tycli atoli jeden szczoi;() przede-

wszystkiem jniishuy mie na okn, mianowicie, e nie-

wszystkie i^rody s osadami wtedy dopiero ])o\vstalemi,

kiedy zakadano c,ród. Nieraz zdarzyo si, e zaoono
gr(')d w osadzie jn z dawna istniejcej i noszcej nazw

po imieniu (gminnem) swego zaoyciela, ojczyca wie-

niaka. Ot(') tam gdzie gród zakadano jako wie
osad, tam gTÓd przybiera sw nazw po imieniu

swego zaoyciela, komesa grodowego, rycerza, a nazwa

takiego grodu bdzie nam wslcazywa nieznanego za-

zwyczaj slvd innd rycerza polslciego wielc(nv rednicli;

ale gdzie grikl zalcadano w osadzie ju z dawna istnie-

jcej, tam prawdoi)odobnie nie nadawano grodowi no-

wej nazwy po imieniu komesa-zaoyciela, lecz zacho-

wywano star nazw osady. Zachodzilaljy wic l^westya,

jalc rozi30zna, kiedy nazwa grodu lvryje w sobie imi
zaoyciela grodu komesa-rycerza , a kiegdy imi zao-

yciela osady wiejs^iej, w lvt(3rej gród ])(')niej zaoony
zosta, ojczyca-wieiiialca. Jako sl^azówk w tej mierze,

przynajmniej czciow, mona przyj ten falvt, e
w dolnie piastowsiiej a zwaszcza w XI i XII wielvu

imiona, javicli uywao rycerstwo, nosz zu]ienie od-

mienny ciara]vter od imion, jalvich uywa gmin. Tak

n. p. imion tacicli
,
ja^ Bronisaw, Czesaw, Raclaw,

witoslaw, Dobromir, Radgost, Xiegowit i t. p., które

s u rycerstwa polskiego wieków rednicli w- pospolitem

uywaniu, nie spotkamy nigdy uytych przez wienia-

ków, natomiast imion takicli, jak n. p. Bolecli, Dalecli,

Milej , Czarnocli i t. p. pospolitych u ^^ ieniaków, nie

spotkamy nigdy uytycli przez rycerstwo. Jeli przeto

mamy takie nazwy grodów ja<: Sandomirz, Spicymirz,

Maogoszcz, Wojborz lub t. p. to moemy i o zal^ad,

e ich zaoyciele Sandomir, Spicymir, Maogost, Woj-

bor naleeli do klasy rycerstwa polskiego; ale jeli si

spotvamy z nazw tak, jalc Biecz, to imi zaoyciela tej
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osady Biejka czy BiecJia nosi na sobie tak g-minny clia-

rakter, e g'o nigdy nie odwaymy si zaliczy w poczet

rycerstwa, lecz bdziemy gouwaa za ojczyca-wieniaka,

któj-y na kilka wiek()w przed powstaniem grodu Bie-

cza, dziedzin wieniacz tu sobie zaoy. Ale jak
kada regua ma swoje wyjtki, tak i ta; pomidzy
imionami uywanemi przez rycerstwo polskie wiek(nv

rednicii, znajduje si cala grupa takich, które na sobie

nosz zupenie gminny charakter, przy których atwo
si omyli i imi rycerza wzi za imi ojczyca-wie-

nial-ca. Takie imi wslcazuje n. p. nazwa maopolslciego

grodu Korczyn; wskazuje ona mianowicie, i zaoy-
cielem grodu tego by Korcza. Cliai-alcter tego imienia

jest zupenie gminny, w slvutev czego tego Korcz z zu-

penie czystem sumieniem zaliczylibymy w poczet oj-

czyców - wieniai(v, gdyby nie to, e istnieje procla-

macya rycersca redniowieczna Korczac, vt()ra od
tegosamego imienia „Korcza" ])oczte<: sw('»j bierze,

a która znowu i)onad wszellc wat])liwo dowodzi, e
Korcza nie hyl ojczycem-wienialciem, a rycerzem. Po-

myek w tym ]<;ierunvu ustrzedz si ni(']>()d(>l)na, ale na

to lekarstwa adnego nie ma.

Rozpoczynamy wic badania nad grodami pol-

slviemi z czas('»w panowania Bolesawa Cln'oljrego, i za-

czynam}' przedewszystlviem od dzielnicy ISIaopolskiej.

"Wspomnielimy ju na innem miejscu, e zewntrzne
granice rzeczy]iospolitej po stronie ]\[aopolski biegy
korytem rzev Dunajca i AYisly. JalvO rubieowe mao-
polskie grody nad temi rzelcami lulj w ici bliskoci

pooone przedstawiaj si: Czcuny, Biecz, Sdecz czyli

Scz, Wojnicz, Korczyn, Poaniec, Saudomirz, Zawi-
chost i Sieciecliów; za jal^o grody ródlvrajowe : Kra-
ków, Tyniec, Wilica, Radom, arnów, Maogoszcz
i Brzesko. Rozpatrzmy si w tyci nazwaci:

Czcli(')W, niegdy Czeciów, u ludu pospolicie Cchów,
wskazuje jako zaoyciela tej osad>' Czecia albo Cie-

clia. Czy to Ijyl rycerz cz}' ojcz3'c-wieniak, orzec sta-
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nowczo trudno. Pozornie ma to imi wygld gmimiy,

ale w wiekach rediiicli r()dos()sv Czech IuIj Ciecli

nalea do r()dlosow()w imionotw('»rczych r)'cers]<ich,

jak wskazuj imiona Sieciech, Wojciech, Dohrociecli,

Trzeciech i Czechosaw. Ow wic Czech czy te Ciech,

zaoyciel osady Czchów czy Cchów, m('»g by rycerzem

i komesem grodowym za czas('»w Bolesawa Chrobrego

i za takiego go te nwaamy.
Biecz, jak jn wspomnielimy, wslvaznje jako za-

oyciela swego Biejka czy Bieclia , kt()rego imi na-

wskró gmimie wslvaznje, e mamy do czynienia z oj-

czycem-wienia]viem.

Sdeez czyli Scz, wskazuje jako zaoyciela swego

Sdka czyli syna Sda, lit(')reto imi gdy jest stanow-

czo i'ycerskie, ]3rzeto ów Sdec by rycerzem, prawdo-

podobnie pierwszym lvomesem grodowym wieo zao-

onego grodu Scza za czasów Chrobrego.

Wojnicz, wslvazuje jako zaoyciela swego Woj-
nilva, syna Wojny, praojca rodu szlaclieckiego ])olskiego

]S[owinów-W^ojniów-Zotogoleczyvów, co do którego nie

ulega wtpliwoci, i nalea do rycerstwa polskiego

wieków rednicli , a w szczególnoci do czasów króla

Bolesawa Chrobrego czyli do VII pokolenia.

Korczyn wskazuje jako zaoyciela swego Korcze,

który z imienia sdzc, ]ialea niewtpliwie do rodu

szlaclieckiego polskiego Korczów czyli Korczak()w,

a jalvO wspóczenik Cliroljrego do VII pokolenia ry-

cerstwa polskiego wiek()W rednicli.

Poaniec wslcazuje jako zaoyciela swego Polanka,

syna Polana, ctóry gdy jest opr()cz tego praojcem rodu

szlaclieckiego polskiego Polaczów, przeto nie ulega

wt])liwoci, i ^y rycerzem, a jako spiHczenik Ciro-

brego nalea do VII pokolenia rycerstwa polskiego

wieków rednich.

Sandomirz wskazuje jalvO zaoyciela swego San-

domira, którego imi dynastyczne ponad wszelk wt-
pliwo dowodzi, i to by rycerz, prawdopodobnie
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pierwszy komes gTodowy grodu Sandomirza i nalea
do VII pokolenia rycerstwa polskiego wieków rednich.

Zawichost, nazwy tego grodu nie jestem w mono-
ci etymologicznie wytumaczy. Prawdopodobnie zao-

ycielem tej osady by czowielv, kt(5ry si nazywa Za-

wieliwostem , ale w takim razie nazwa grodu powinna
Ijrzmie nie Zawichost czy Zawiciwost, lecz Zawicioszcz

lub Zawichwoszcz. Równie nie umiem oznaczy, czy

()w Zawiciwost jy rycerzem czy ojczycem-wieniakiem,

formacya imienia Zawiciwost, jest jako z dwóch ródo-
sow()W zoona, wprawdzie ]ia mod rycersk doko-

nana, wszelako r(kll()s()W Cliwost nie ])rzyciodzi zreszt

nigdy jako ródoslów inii<>n()tw(n('zy ])rzy imionaci

i'ycersvi(di, krom e dziad naszego Piasta a ojciec Po-

piela (II) zwa si Chwostem a raczej Ciwociszem.
Siecieci(hv wreszcie wsl^azuje jalco zaoyciela

swego Sieciecia, znanego palatyna Wadysawa Her-

mana, a zatem nalecego ju do IX pokolenia rycer-

stwa polslviego wielvów rednici.

Z grodów nklkrajowyci naczelne miejsce zajmuje

Krak()W. Nazwa ta wscazuje , e zaoycelem onego
by Kralv, wszelako gdy zaoenie Kralcowa o wiele

wyprzedza rozprzestrzenienie si monarciii piastowslciej

na poudnie a po AYis, przeto ('»w Krac z rycerstwem

polskicm wiev(»w rednici w adnym zwizvu nie zo-

staje i do tego rycerstwa nie naley wcale. Najdaw-

niejsza uie])odegajca wtjdiwoci wzmianca o Kra-

]vOwie znajduje si u Al-I)elvrego. Krak('tw nalea
w('twczas do cnUestwa czeskiego, a b>i(tto okoo ]>o-

lowy X wielvn. Jakim si>osol>em dosta si Krak(»w

w posiadanie Czecliów, dowodz didcacilci Rastezy lisi-

cia wielio-morawskiego, znalezione przed dwoma lata

w poljliu miasta Owicimia, a Ictóre wiadcz, i
])astwo wielko-iiiorawsvie posiadao i Szlsk a z nim
prawdopodobnie i Kraliów, jalvO klucz Szlsca od

Wscliodu. W spncinie wic po pastwie wielko-mo-

rawskiem dostaa sie ol^olica Kralcowa Czeciom, a imi
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Krak nie polskie leez czeskie, kto wie czy nie wska-

zuje, e zaoycielem Krakowa, byl jaki czeski dyna-

sta w tej epoce, gdy okolice Krakowa naleay do

pastwaa wielko-morawskiego i do Czecli.

Drugim z koleji grodem ródkrajowym mao-
]^olskim l)ya Wilica, kt()ra ])rzez krótki czas w pier-

wszej polowie XIII wieku bya stolic osobnej dziel-

nicy wilickiej i miaa swego palatyna. Wilicy
pocztek jest prastary, a jej nazwa jest topograficzn,

wic adnego wyjanienia co do zaoyciela swego do-

starczy nie moe.
Radom wskazuje jako zaoyciela swego Radonia,

lvt()rego r<)wnie dobrze mona zaliczy pomidzy ryce-

rzy, jak i pomidzy ojczyc(hv-wieniak()w. Imi Rado
uformowane jest jowiem na ródosowie Rad, kt()ry

jest ródosowem imionotw(')rczym rycersl^im, jak wiad-
cz imiona talvie, jak Gocirad, Wszerad, Radol3d,

Radosaw, Radomyl i t. p. ale sufiks o nosi na

sobie ceci gminn. Wobec zacliodzcej wtpliw^oci

przet(3 pomijamy narazie tego Radonia.

arnów wskazuje zaoyciela swego imieniem

arno, którego to imienia gminny charakter dowodzi,

i ów arno by ojczycem-wieniakiem, zaoycielem
osady wiejskiej arnowa, w której z biegiem czasu

gród zaoony zosta.

Maogoszcz w^sl^:azuje jako zaoyciela swego Mao-
gosta, któregoto imienia dostojny cliaralvter sam przez

si wiadczy, i ów Maogost by rycerzem.

Brzesio czyli Brzeek jest nazw cile topogra-

ficzn, która o zaoycielu tego grodu adnej w sobie

nie zawiera wiadomoci.
Tyniec wreszcie, który niew\tpliwie by poprzód

grodem lvsicym, zanim nadany zosta Benedyl^tynom,

nosi imi znanego opata Tuniego, powiernika Bole-

sawa Chrobrego.

Jeli o zaoycielach grodów rubieowych mona
z ca pewnoci twierdzi, e nale do epoki pano-

T,.m TT i-O
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wania Bolesawa Chrobrego, a wic do siódmego poko-

lenia rycerstwa polskiego wieków rednich, to z gro-

dami ródkrajowemi rzecz si ma odmiennie. O grodacli

ródkrajowych nie moemy nawet przypuszcza, ib>'

one dopiero za czasów Chrobrego powstay, owszem
z cala stanowczoci musimy przyj za rzecz pewn,
i one ])owstay znacznie pierwej i nie powstay równo-

czenie wszystl<:ie lecz kolejno, w miar jak si kolejno

rozprzestrzeiiiay granice monarchii piastowskiej. I te

grody ródkrajowe byy niegdy grodami rubieowemi,
mianowicie wtedy, kiedy granice maego zrazu pa-
stwa piastowskiego nie sigay poza nie. Do skrelenia

wszelako obrazu, jak si z Ijiegiem czasu granice pa-
stwa piastowskiego rozsze]"zaly, brak nam wszellcich

r()de i wszellvich danycli, woljec czego nie jestemy
w monoci okreli bliej, do jaiiego ])okolenia kt()-

rego z zooycieli grodów rckl krajowych zaliczy na-

ley. Tyle tyllvo moemy stwierdzi, e skoro grody te

ju za czas()w Bolesawa Clirobrego w granicacli ])a-
stwa ])olslviego istniej, przeto ich zaoyciele nale
do jednego z pocole poprzedzajcyci epov panowa-
nia Bolesawa Chrobrego, krom pierwszych dwóch,
w kt(>ryci ]rawdopodol3nie granice pastwa piastow-

skiego granie Wiellvopolslvi nie przelcraczay.

Co do Maopolski chodzi nam waciwie tylko

o Malogosta, gdy tylko on jeden swem dostojnem
imieniem wylegitymowa si jako czonek rycerstw^a

polskiego wieków rednici. Ot() z pooenia grodu
Maogoszcz sdzc, móg takowy ju za czasów Zie-

momysa sta na rubieach ]3oudniowo - wschodnich
pastwa piastowskiego, wobec czego tego Malogosta
do pitego polcolenia rycerstwa polskiego wieków red-
nich zaliczyby mona.

Z grod()w rubieowych wielkopolskich Bydgoszczy,
(zrazu do Kujaw nalecej), Nakla, Ucia, Czarnkowa,
Wielenia, Drenia, Santoka, Kocierzyna, Lubusza,
Krosna i wiebodzina, tylko Bydgoszcz, Kocierzyn
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i wiebodzin nazwami swenii wskazuj jako zaoy-
cieli iiiewtpliwyc']! rycerzy Bydgosta, Kocier czy

Koster i Swiebod. Do Bydgoszczy mogli dotrze

Piastowie ju w drugiem pokoleniu, do Kocierzyna
i wiebodzina dopiero w trzeciem lulj czwartem. Sto-

sownie wic do tego naley zaliczy Bydgosta do dru-

giego pokolenia rycerstwa polskiego wieków rednich,

za Koster i Swiebod do trzeciego lub czwartego.

ródkrajowemi grodami roji si Wielkopolska,

i nic dziwnego ; tu przecie bya kolebka pastwa pia-

stowskiego, które w miar jalv si rozszerzao, utwier-

dzao zaraz nowe swe granice grodami, które bdc
zrazu rubieowemi, gdy si granice pastwa dalej po-

suny, stay si ródlvrajowemi. S temi grodami ^)

:

nin, Zo, Rogono, Obrzyclco, Midzyrzecz, Zbszy,
Przemt, Kocian, Krzywin, Szrem, J3ruyn, Modrze,

Rad zim, Pozna, Giecz, Kostrzyn, Bnin, Gniezno,

(które si waciwie powinno zwa Popielowem), Kwie-

ciszewo, Przywod, Ld, Ciy, Biecliowo, Koo, Ko-
nin, Will<:owyja, Ksi, Wscliowa, Krobia, Karzec,

Starogrckl, Dupin, Kalisz, Wielu, Ruda, Pyzdry, roda,
Pobiedziska i KleclvO. Z tego licznego pocztu grodów
wiellvopolslvich ródlvrajowycli tylko Pozna, Giecz

(dawniej Gdecz) i Kostrzyn wslcazuj nazwami swemi
jalco zaoycieli Poznana, Gidlv i Koster, lvtóryci ju
poprzednio do pierwszego pocolenia rycerstwa polskie-

go wieków rednicli zaliczylimy.

Jalsio kujawsko-sieradzlvO-czyckie grody przed-

stawiaj si: Inowrocaw, Kruszwica, Soslv, Woca-
wei, Brze, Kowal, Przedecz, czyca, Spicymirz,

Sieradz, Warta, ag()w, Wolborz, Piotrków, Rozprza

i RadomslvO. Z grodów tych tylco Wocawelv (dawniej

Wodzisaw) Przedecz, Spicymirz , Sieradz, Wolborz
i Piotriów zdradzaj nazw^ami swemi jako zaoycieli

') Notuj te grody z mapy Wielkopolski, doczonej do tomu

rV Kodeksu dyjjlomatycznego wielkopolskiego.

13*
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niewtpliwych rycerzy Wodzisawa, Przedka (zapewne

Przedbora), Spicymira, Wszerada, Wolbora i Piotrlva.

Wodzisaw zaliczony ju przez nas zosta do pierw-

szego pokolenia rycerstwa polskiego wieków rednicli,

Przedbor, Spicymir i Wszerad mog nalee do dru-

giego lub trzeciego pokolenia rycerstwa polskiego wie-

ków r^'dnicli, Wolbor moe dopiero a do czwartego

a Piotrek, to znany nasz Piotrek Wost, spóczenik
Krzywoustego, naley dopiero do X pokolenia rycer-

stwa polskiego wiek()w i^ednicli.

Jako grody mazowieckie przedstawiaj si: Po(dv,

Rawa, Warszawa, Czersk, Dobrzy, Sochaczew, Go-

sty, Wizna, Raci, Sierpsk, Wyszognul, Rypin, Za-

kroczym, Ciechanów, Liw, Sosk, Putusk, Bresk,
Brok, wieck, Czarnowo, Ruziec, Posk i t. d. Z gro-

dów tych krom Rawy i Warszawy aden nie zdradza

nazw sw imienia zaoyciela rycerza. Warszawa za
i Rawa, to dwa imiona wa(.'iwe rodowi Rawicz()w

u nas, który dopiero na pocztlcu XII wieku do Polski

l)rzyby, wic te i zaoyciele Warszawy i Rawy, acz

rycerze, do adnego wczeniejszego, jak do X pokole-

Jiia zaliczeni ]jy nie mog. Pozostaj nam ju tylko

jeszcze grody szlskie. S nimni: Owicim i Zator,

Bytom, Racibórz, Kole, Opole, Opawa, Gog()W, Nissa,

Brzeg, Oawa, Wrocaw, widnica, Strzegom, Jaworze,

Niemcy, Olenica, Lignica, AYolawa, i t. d. Z tych

nazw wskazuj: Owicim, Racibórz, Oawa, Wrocaw
i Strzegom jal^o swycli zaoycieli imiona rycerzy

Owity, Racibora, Oawa, Wrocawa i Strzegonia.

Fakt, t; pomidzy tenii imionami znajduje si a dwa
imiona takie, któremy do ])ierwszego pokolenia rycer-

stwa polskiego wieków rednich zaliczyli, mianowicie

Oaw i Strzego, wsls:azywaby rzecz zreszt niemo-

liw, jakoby Szlsk ju w pierwszem zaraz pokoleniu

do monarchii piastowskiej nalea: Tymczasem ydk

wsponmiaem, jest to rzecz wrcz niemoebn, a pa-
stwo piastowskie w pierwszem pokoleniu co najwyej
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rozszerzyo si moe na wseliikl a po ^^''isl, na ])(^-

noc moe po Note, lecz na poudnie i'zeki Warty nie-

wtpliwie nie przekroczyo, tav e Oawa i Strzegom
wraz z AYrocawiem mog jy dopiero zdobyczami

jednego z p()niejszycli po;ole rycerstwa p>osviego

wieli()w rednici, moe dopiero Ziemomysa lub Mie-

szva I. A jeli mimoto jako zaoycieli owych grodów
Oawa i Strzegonia spotykamy, to nie s to ci sami

pradynastowie, itóryci do pierwszego pokolenia rycer-

stwa polsviego wiev()w rednici zaliczylimy, lecz ja-

cy ich j)()niejsi potomkowie, uywajcy tycli samycli,

co i przodvOWJe imion, co u rycerstwa polskiego wie-

ków rednich byo na porzdai dziennym.

Wobec tego zaliczamy owyci Oawa (II) i Strze-

gonia (II) oraz Wrocawa, dopiero do V jjokolenia

rycerstwa polslciego w^ieków rednici , za Racibora

i Owit dopiero do VI pol^olenia.

Z analizy wic nazw grodów redniowiecznych

polskici wydol3ylimy jeszcze nastpujce imiona dy-

nastów polslvici wielbów rednici, mianowicie:

(i) do drugiego peiolenia

:

300. Bydgost, zaoyciel kujawsdego grodu Byd-

goszczy;

5) do drugiego albo trzeciego povolenia:

301. Przedek (zapewne Przedbor), zaoyciel ku-

jawskiego grodu Przedecza.

302. Spicymir, zaoyciel kujawsdego grodu Spi-

cymirza.

303. Wszerad, zaoyciel vUJawskiego grodu Sie-

radza.

c) do trzeciego lub czwartego pokolenia:

304. Kostera (II), zaoyciel wielcopolskiego grodu

Kocierzyna.

Swieboda, zaoyciel wielcopolskiego grodu wie-
bodzina, kt()rego ju poprzednio jako praojca rodu

szlacheckiego polskiego SwielDodziców-Gryfów, do trze-
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ciego pokolenia rycerstwa polskiego wieków rednicli

zaliczylimy;

cl) do czwartego jjokolenia:

305. Wolbor a raczej Wojbor, zaoyciel kujaw-

skiego grodu Wolborza;

e) do pitego pokolenia:

306. Maogost, zaoyciel maopolskiego grodu

Maogoszczy.

307. Oaw (II), zaoyciel szlskiego grodu Oawy.
308. Strzego (II), zaoyciel szlskiego grodu

Strzegomia.

309. Wrocaw, zaoyciel szlsl^iego gri^du Wro-
cawia.

/; do szóstego pokolenis;

310. Owita, zaoyciel szlskiego grodu Owi-
cimia.

311-a. Racibor, zaoyciel szlskiego grodu Ra-

ciborza.

311-b. Wojna (II), ojciec Wojnika, zaoyciela mao-
polskiego grodu Wojnicza, praojciec rodu szlacliec{:ie-

go pols^iego Nowinów-Wojni()\v- Zotogoleczyvów.

Oprócz tego za z si()dmego pokolenia nast]nij-

cyci dynastów:

§ 6. Siódme pokolenie rycerstwa polskiego wieków
rednich looi—1033.

312. Ciech lub Czecli, zaoyciel maopolskiego
grodu Czciowa, Czeciowa lulj cliowa.

313. Korcza (II), zaoyciel maopolsviego grodu

Korczyna.

314. Poanek syn Polana, zaoyciel maopolskie-
go grodu Poaca, praojciec rodu szlaclieckiego pol-

skiego Poaczów.
315. Sandomir, zaoyciel maopolsldego grodu

Sandomirza.
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olG. Sadek, syn Sda, zaoyciel maopolskiego

grodu Sdcza czyli Scza, praojciec rodu szlaclieckiego

polsk iego Sdkowiczów.
317. Wojnik albo Wojnie, syn Wojny (11), zaoy-

ciel maopolsdego grodu Wojnicza.

318. Zawichwost, zaoyciel maopolsviego grodu

Zawiciosta.

O innyci dynastaci polscici wievó\v rednicli

wydobytycli z nazw grodów, mówi bdziemy pod od-

nonemi pokoleniami, tn tyllio dodamy, i wszystcicli

tycli pod 312-318 dynast()W mona uwaa miao za

najstarszycli komesów grodowycli (kasztelanów) zao-

oonycli przez siebie z polecenia Bolesawa Chrobrego

grod<')w rubieowyci.

Do siódmego pokolenia jeszcze zaliczeni by winni:

319. Poraj, brat w. Wojcieclia, praojciec rodu

szlacliecciego polsviego Porajów, l^tóry na samym
sciyllai X stulecia, za czas()W Bolesawa Cn'obrego

z Czeci do Polski przyby.

320. Jana, i)raojciec rodu szlaciecviego polsiiego

Janin()W, it<')rego imi cirzeciaskie nie dozwala cofn
gbiej wstecz, jak dopiero co najwczeniej w pierwsze

pokolenia po przyjciu chrzeciastwa.

321. Psiennik, jeden z praojców rodu szlaclieckie-

go polsciego Korczaków. Psiennika uwaa naley
w kadym razie jako brata rodzonego Korczy, lecz

czy Korczy I-go czy II-go, w tern ley trudno, której

rozwizanie zawiso od tego, ctórego z tych dwócli

Korcz()w wemiemy za praojca rodu szlachec^iego pol-

skiego Korczaków; PsienniJc bowiem by bratem ro-

dzonym praojca tego rodu Jeli wic za praojca rodu

Korczaków uznamy Korcz modszego (II), zaoyciela

maopolskiego grodu Korczyna, natenczas Psiennik

nalee bdzie do pokolenia siiklmego; jeli jednav,

co jest ljezwarunlvOwo ju-awdopodobniejsze , uznamy

Korcz starszego (1) praojcem rodu Korczalv(')W, naten-

czas Psiennilc nalee bdzie ju do polcolenia piei-w-
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szego czyli do pradynastów rycerstwa polskiego wie-

ków rednich, a jego stannica moga wyglda tak:

yi^L^ jako odmiana stannicy starego Korczy, naj-

T wicej do pierwowzoru swego zbliona.

1 i y Do si(')dmego pokolenia rycerstwa pol-

^^ ^^ skiego wieków rednich nale jeszcze:

322. Stojgniew, który byl w r. 1015 posem Bole-

sawa Cliroljrcgo do cesarza^).

323. Wszebor, prawdopodobnie palatyn i princeps

milicie Bolesawa Cirobrego. Co do tego Wszebora
rzecz ma si nastpnie. Pomidzy monetami rednio-

wiecznemi polskienu, przypisywanemi pos])olicie Bole-

sawowi C]irob]"emii, jest jeden denar, wyobraajcy po

stronie g()wnej rk (pra-

wice bosk) i napis w o-

toku: t BÓLCSLAY; za
. ^^ - , . . ,, ,. ,, po stronie odwrotnei krzy

\*-w"^nJ/ \onc^ anglosaksoski i Jiapis w
otoku : t YSEBOR.

Denar ten znaleziony najpierw w wyko]^alisku

trzebuskiem w (j(lmienn\'m nieco egzemplarzu, na
którego odwrotnej stronie w otoku zamiast imienia

YSEBOR, mnieszzone byy litery BDYX, czyta Lele-

wel po stronie g()wnej : BOLESLAY , za po stronie

odwrotnej YROCJSLAYA CIMTAS, i przypisa go
Bolesawowi Clirobremu.

Stronczyski w pierwszej swojej edycyi „Pieni-
dze Piastów", Wai-szaw a 1847 str. 58, majc kill^a lep-

szych egzemplarzy tej monety w rl^ii, poprawia Lele-

wela w odczytaniu, mianowicie, e napis po stronie

gównej brzmi: BS\'CISLAY albo BSACLSLAA^; na
odwrotnej za stronie jest poprostu imi myncerza ASE-
BOR a nie Vrocldava chitas. Jest za zdania, e mo-
net t przy])isa raczej naley Brzetysawowi Czesl^iemu,

chocia zaraz podnosi sam przeciw takiemu zapatry-

Mon. Pol. hist. J, -29G.
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waiiiu si zarzut, i robota w tych denarach znacznie

od innych Brzetysawowskich dawniejsz si zdaje.

Mimoto zaliczy Stronczyski denara tei^o w pierwszeni

wydaniu swego dziehi pomidzy monety przypisywane

Boleshiwowi Chrobremu, podajc rysunki czterech

egzemplarzy takowej , na kt(')rych mona l^yo po stro-

nie g()wnej czyta BSYCSLAY lub BOI.CSLAY, za
po stronie odwrotnej na dwcjch wyranie YSEBOR, na

trzecim f V . . . OVE. za na czwartyjn EBDV f.

W powt()rnem za wydaniu powyszego swego

dziea (Piotrk()w 1883, str. 33), twierdzi senator Stron-

czyski, i mia egzemplarze powyszego denarka takie

w rliu, na kt(jrycli najwyraniej sta napis; BRACI-
SLAA', w obec czego przypisuje ju je stanowczo Brze-

tysawowi Czeslviemu twierdzc, e takowe bite byy
w Polsce podczas wyprawy Brzetysawa z r. 1039 , e
zatem s waciwie monet polsk, chocia znowu, jalv

gdyby clicia umylnie bezpodstawno powyszego
twierdzenia swego wykaza, przytacza, i powyszy de-

narels: znajdowany do czsto w wykopaliskach pol-

skich, w wykopaliskach czeskicili dotd si nie znalaz

w adnem.
Poniewa dla umie osoba Wszebora, którego imi

]ia odwrotnej stronie powyszego denara figuruje, budzi

najwyszy interes, przy rozpoznaniu za faktu, jaldm

urzdnikiem móg by ten Wszeijor, jest bardzo wan
okoliczno , czy owa moneta bit bya pod powag
lisicia polskiego czy czeskiego, przeto przedewszyst-

lviem rozstrzygn naley stanowczo i ostatecznie py-

tanie, czy denai" ów jest monet Bolesawa Cn'obrego

czy te Brzetysawa czesldego.

Otó nie idega wtpliwoci, e s niels:tóre egzem-

plarze tej monety, na kt(')rych po stionie gównej mona
ostateczi^ie czyta BOECSLAY, ale BPw\CISLAV abso-

lutnie nie. Te wiec monety ze wzgldu na sw()j staro-

ytny ty}) wypada koniecznie za Lelewelem przyzna
Bolesawowi Cln-obrenui. I znowu nie ulega wtpliwoci,
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e na 7iiekt()rycli egzemplarzach stoi wyranie BRACI-
SLAV, te wic trzeba loicznie znowu przypisa Brze-

tysawow i czeskiemu

.

Ale w takim razie )3ylaby do rozstrzyg-nienia wt-
pliwo, czy mona dwie tak bardzo do siebie rysun-

kiem zblione monety, e ja na pierwszy rzut oka jakby

z pod tegosamego stempla wyszle uwaa mona, przy-

pisywa dwom w dwóch rónych krajacli panujactym

monarcliom. Ot() wtpliwo ta tem si tumaczy, i
Brzetysaw czeski bi ow monet, wedle zdania Stron-

czyskiego, nie dla Czech, lecz dla Polsld, podczas pol-

s]viej swej wyprawmy z r. 1039. Rzecz wiec naturalna,

e bijc monet dla Polaków i pragnc, by przez Po-

lav()w jaJco moneta krajowa Ijran bya, musia jak

najdokadniej naladowa powszeclinie jeszcze pod()w-

czas w Polsce w obiegu bdc monet Bolesawa Chro-

brego. Tem si tumaczy nietylko zupene podobiestwo
tycli dwócli typ()w do siebie , ale i imi Wszc^bora na
obudwu, o litórym przecie niepodobna przypuci, iloy

w tym samym charal^terze b}' urzdniiiem i u Bole-

sawa Chrobrego i u Brzetysawa czesviego. Nalado-
wnictwo wic monety polslciej Bolesawa Clirobrego

przez Brzetysa^^•a czeskiego podczas wyprawy jego pol-

skiej z r. 1039 naley uwaa za udowodnione, a g('>wny

typ tej monety za monet Bolesawa Cirobrego, slcoro

Stronczysvi jedyny zwolennilc czeslvOci powyszego
denara, sam zwraca uwag na jego znacznie starszy

wygld i stai'sz robot od monet Brzetysawa czeslviego

i slvoi'o ta moneta w wyl':opalislvach czeskici dotd nie

pojawia si wcale.

A te]"az scoro ju nie mamy wtpliwoci, i ów
denar z Wszeborem jest monet polsc Bolesawa Chro-

brego, zaclioflzioby drugie, dla naszej niniejszej pracy

niewtpliwie wielviej doniosoci pytanie do rozstrzy-

gnienia, l\:to jest (')w Wszebor, ^tói-ego imi na odwrot-

nej stronie owego denara w najcelniejszem miejscu jest

zamieszczone?
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Senator Stroiiczyski by zdania, o Wszobor, to

imi myncerza. Trzeba istotnie nie inie najmniejszego

wyobraenia o tem, czem by myncerz w Polsce w do-

bie i)iasto\vskiej , eby si na podobne przypnszczenio

odway. Dla nieobeznan}'cli z ródami naszemi dyplo-

matycznemi wiek()w rednieli zaznaczam, e m}ncerz
w Polsce, w dobie piastowskiej, jestto najniszej ka-

tegoryi plel)ejnsz, niewolnik ksicy, kt(try z narz-
dziami swemi: motem i kowadem cliodzi piecliot,

pra\\'dopod()ljnie nawet boso od wsi do wsi, od mia-

steczl^a do miastecyJva na targi i jarmarki i tam na
rynkn lub targowicy pod golem niebem wyljija now
Inb przebija star monet ksicia. Jalie wiec mona
przypuci, il^y takiemu obskurnemu niewolnikowi do-

zwolono ka imi swoje na takim celnyjn pomniku,

jakim podówczas bya moneta, i to jeszcze w tem naj-

celniejszem miejscu, w jakiem tylko imi lvsicia pa-

nujcego lub wit}^']! patronów ka zwyi^nito. Przed

podobnem ]irzypuszczeniem zdrowy rozum si wzdraga.

Zreszt nie mamy w numizmatyce polskiej wieków
rednich drugiego przylvadu, iby imi myncerza figu-

rowao na monetacli, bo przecie tadci imion, jak

STYS PETRYS, JOHANNES, ADALBERTYS,
ADALBIBYS, WOCIEJCYS i t. p. na serio za imiona

myncerzy poczytywa nie mona.
Jeli przeto spotykamy si na monecie z imieniem

na naczelnem niemal miejscu pooonem, to jeli to nie

jest ani imi panujcego ksicia, ani witego patrona,

to moemy pod tem imieniem domyla si tylko tego

wysokiego dostojniva, pod lvtórego odpowiedzialnoci

moneta l)ya. Ijit.

Jako popiera nas w tem zapatrywaniu naszem
jedna monetl^a, pochodzca ze sciyku XI wievu , na
kt()rej wjjrawdzie po stronie gl()wnej imienia ksicia

brak, natomiast atoli po stronie odwrotnej zamieszczone
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jest godo staiiiiicze runiczne i napis: ZETECH '). Jestto

przeto denar bity pod powag Sieciecha, o którym
wiemy, i b} komesem paacowym czyli palatynem
Wadysawa Hermana. Do urzdu palatyna naleao
cae zawiadownictwo slcarbem pastwa, a zatem i naj-

peniejsze w tem zawiadownictwie wyjijanie monety,

jego imi pooone na monecie, ws^azuje t odpowie-

dzialn osob, vt(')ra za dobro monety gwarancy daje.

Ale jestto osoba komesa palatyna , dóry w pastwie
po osoljie panujcego lisicia bezporednio pierwsze

€zyli naczelne zajmuje miejsce, ale nie osolja oljskur-

nego myncerza.

W obec tego nienlegajcego najmniejszej wtpli-
woci przykadu , nie bdziemy si waclia ani na

€iwil, aby w owym Wszeborze widocznym na denarlcu

Bolesawa Clirob)"ego, uzna nieznanego nam slcdind
liomesa palatyna Bolesawa Chrobrego, tem bardziej,

gdy imi W^szebor jest nawskró rycerskie, pomidzy
imionami gmimiemi nie zjawia si nigdy i jest waci-
wem jednemu z najpotniejszycli rodów rycersl^ich

polskicli redniowiecznych, kt()ry zaraz w nastpnym
wievn XII wyda dwócli AVszebor()W, z Ictiu-ycli jeden

by naczelnym wojewod (princcps miUcie) ju za cza-

sów Krzyw< )usteg( ).

Potwierdza to nasze pi'zypuszczeuie najdowodniej

egzem])hirz wzuuaidcowauego (kMiarka, kt()]'y ])osiadamy

w naszym zbiorze, a na
kt('n-yni po stronie od-

wrotnej zamiast zwy-
czajnego \SP:P>(:)E, stoi

wyranie SEl] L)X\' (Se-

l»or dux). A sikoro dux
(ksi, wojewoda), to ju cliyl»a nie ni\ncei-z!

') Stronczyski: liawne monety polskie, Motrkcny 1SS;'», ta-

blica 1\'
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Czemc byl wic wlaciw ie ()\v Wsze)or, jeli no-

si tytu dux?
Tytu dux naley si waciwie przedewszystl^iem

samemu panujcemu Icsiciu, nie talcim ksiciem oczy-

wicie nasz Wszebor nie 1)>'1. Gall w swojej kronice

take wielmo()W w ()g(')le tytuem dnces obdarza.

Waciwie l^ady szlachcic UK^glby uywa tytuu

r///.r, g(l> w dobie starszej piastowskiej kady szlachcic

by z urodzenia swego wojewod czyli wodzem wojów
podczas wyprawy wojennej, Ijy wic falitycznie do-

w(')dzc {(lnx., herzog)-, ale z szeregu dostojnik<)w tytu

ten odpowiadaby najwaciwiej godnoci naczelnego

wojewody {jorwceps milicie). Jeli przeto na naszym de-

narku spotylva.my przy Wszeborze tytu dux, to znaczy,

e ten Wszebor by princeps milicie. Ale jaki zwizek
moe istnie midzy godnoci principis milicie, która

jest cile urzdem wojscowym, a biciem monety? Oczy-

wicie aden ! T>'lko e w dobie piastowslviej wielokro-

tnie spotykamy si z tym faktem, e godno komesa
paatyua jest poczona z godnoci principis milicie,

a raczej e l^omes palatyn piastuje take czsto równo-

czenie i godno iirincipis milicie. Moemy \vic i w ni-

niejszym wyi)advu przypuszcza, e nasz Wszebor by
nietyllvO princeps milicie ale i komesem palatynem za-

razem, a w cliarakterze komesa palatyna naleao do

niego bicie monety. Ale dlaczegó \y takim razie po-

oono na monecie d}ix a nie com(es)f tern bardziej,

gdy o ile moemy si domyla, urzd komesa palatjna

by wyszy od urzdu principis milicie- Na to byaby
tylko ta jedna odpowied, e za wojennych czasów Bo-

lesawa Chrobrego móg urzd princijjis milicie uzyslia

chwilowo wiksze znaczenie i pierwszestwo przed ko-

mesem palatynem, lvt()ry w obec potnego umysu Bo-

lesawa Clirobrego bardzo tylko niewiellcie m()g mie
na dworze tego monarchy znaczenie. A w takim razie

byoby zupenie naturalne, e Wszeborowi z dwócli su-

cycli mu tytuów comes i dux, pooono na monecie
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tytu wyszy fZ».r, chocia z monet nie zostawa w a-
dnym przyczynowym zwizkn.

324. Sunkot, prawdopodobnie r()wnie palatyn Bo-

lesawa Chro]}rego. Jest mianowicie znany denar Bo-

lesa^^'a Clirobrego, ]ct()ry

'Q^2L^7X P*^ jt'fl'iej stronie ])rzed-

stawia krzy z perekami
i napis w otolcn BOLI . .

.

AA"8 (moe Boliceslaus),

])<) drugiej stronie r(')wnie

]vrzy z czterema pereicand w Ictacli ramion Icrzya

i napis w otolvU . . A'SVN1<^0T (. . . v. Sunkot). Na
podstawie rezultatów dotyciczasowyci Ijada powin-

nimy tego Sunlvota, talv jac poprzikl Wszel3ora, uwa-a i'()wnie za Icomesa paatyna Bolesawa Ciroljrego,

przeciw czemuby jedynie nawsiró gminne brzmienie

imienia Sunlvot przemawiao. Zwaywszy jednalv, i
istnieje pro^laniacya imionowa S>nvot (obacz wyej
str. 107) vt(5ra dowodzi, e istnia viedy pradynasta rodu

tego imienia a zatem javi znavomity wielmoa, e
przeto imi Synvot czy Sunvot byo pomidzy przedniej-

szem rycerstwem w uyciu, odpada wtpiwo, jal^a

si z powodu gminnego brzmienia imienia Suniot prze-

ciw uznaniu takowego jaco vomesa paatyna Bolesawa
Clirobrego podnosia.

325. N. N., nieznany z imienia ^omes palatyn Bo-

lesawa Cliroljrego, nalecy do rodu szlaciecdego

polslviego Lisów-Murów-Orzów-Strzem])aczy.

Jest denar polsd pociodzcy z czasów Bolesawa
Clirobrego, l':t()ry tu ol^oc w rysunku podajemy, a Idiu')'

po jednej stronie przed-

stawia gow w. Jana
Chrzciciela, za po stro-

nie odwrotnej znak wy-
obraajcy niby irzy po-

dwójny bez górnego prze-
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wiercia, kt<')r('ii,()t() krzya wszystkie raniioiia przehuuane

przez ]k')1, na. (l() wisz.

St('tsowiiie do uwag, jakieniy j^owyej ])()d Wsze-
Ijoreni przedstawili, znak ten moe si odnosi tylko

do komesa palatyna, do którego nalea zarzd skar-

bem a wic i bicie monety. Wszelako zdeterminowanie

owego znakn pj'zedstawia pewne trudnoci. Ze to jest

godo na temacie runicznym oparte, to ju na pierwszy

rzut oka widoczne, lecz od jakiej i'uny ten znak po-

cliodziby mia, jest trudnem do oznaczenia, gdy do

adnej w ogcUe runy skandynawsldej adnego podo-

Ijiestwa nie wyvazuje. Jestto widocznie jaka odmiana

goda runicznego tak daleka, i si przy jej tworzeniu

wygld pierwotypu zupenie zatar.

Ot() ledzc starannie w ieraldyce polskiej re-

dniowiecznej , w jaki sposób wytwarzay si odmiany
gode, pocliodzcych z tematów runicznych, przyclio-

dziniy do przekonania, e formowanie odmian odbywao
si na nastpujcycli prawidaci: najpospolitsz form
tworzenia odmian jest wywracanie goda runicznego; dalej

nastpuje odmienianie pooenia l^resek znamiennych

z ukonego na poziomy i wywracanie takowych, w^reszcie

amanie lv;resek znamiennycli raz lub nawet dwa razy.

Przygldajc si naszemu znakowi (tig. 1) dostrze-

gamy zaraz, e w wy-
padku niniejszym ze

zamaniem vresek

znamiennycli mamy
do czynienia. Oda-
mawszy napowrót

czyli wyprostowaw-
szy o\\'e kreski znamienne otrzymamy znak (fig. 2),

lecz i gdy ten znak jeszcze do adnego znanego goda
runicznego nie jest podobny, musimy kreskom znamien-

nym nada lvierunek ukony, jalci one w autentycznycli

runach zwyv:le maj. Dokonawszy tego przeobraenia,

otrzymamy znak (fig. 3) a to ju jest starsza forma

i.
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stannicy runicznej rodu szczepowego szlacheckiego pol-

skiego Lisó\v-Miir()\v-Orzó\v i Strzempaczy.

301. N. N., nieznany / imienia inny komes pala-

tyn Bolesawa Chrobrego, pochodzcy równie z rodu

szczepowego szlacheckiego polskiego Lis(AV - ]Mnr('»w-

Orzów i Strzempaczy.

Jest inny denar Bolesawa Chrobrego z napisem

obojtnym , w}'kaznjcy

po jednej stronie dny
pióropnsz hemowy, ])od

„^j, --^-
I

vp^ ji^/p/ nim znak (fig. 1), kt()ry

^^^C,^h>yj^ Vr^l^O>^ "'^^^ r()wnie jako godo
stannicze runiczne jakie-

go komesa ])alatyna kr()la Bolesawa Chroln"ego, ktiny

t monet lu, przedstawia.

Na pierwszy rzut oka przedstawia si znak ten

(fig. 1) jako herl) Sy-

rokomla gdy jednak

naszem zdaniemherb
Sjrokomla adn
miar czasów Bole-

sawa Chrobrego
^ ^ ^- wstecz nie siga i

móg co najwczeniej powsta dopiero w wielai XIII,

przeto mamy tu znowu do czynienia z odmian innego

jakiego goda stanniczego runicznego, lvt('>re na razie

nie wpada nam w oko.

Ot() zastosowawszy i do tego znaku proceder, ja-

kimy powyej do poprzedniego znaku zastósow^ali i od-

amawszy czyli wyprostowawszy Icreski znamienne
a potem nadawszy im l^:ierunek ukony, otrzymamy
ligur 2, która niczem innem nie jest, jak wywróconem
godem stanniczem najstarszem rodu Lis<nv - INIuriny-

Orzów-Strzempaczy, w jakiejto formie godo to si na

pieczci komesa Szymona z Wilkowa cz\li Wierzbna
z r. 1285 przedstawia.

Na teni koniec dynastów siódmego polcolenia.



•_>09

]Mieliby8iny jeszc/.o z tego pokolenia do zanotowa-

nia kilku biskupów i arcybiskiii)()W, jak l.sku|)(')W kra-

kowski(;li Lamberta ^ J)i)5 , kt()i-y jedzi w ])Oselstwi(^

od Bolesawa Cliroljret-o do Rzymu po wyjednanie crc)-

lewsldej lan-ony (1000) a umar 1025, Poppona (^1014
t 1023?), Gomp (*1023 f 1032) i Raclielina (^1032)
arcybiskupów gnienieslcich : Bosute (^ 1027) i Stefana

(t 1028) ;
gdy jednac piastowanie nawet najwyszycli

dostojestw l^ocielnycli w dobie piastowskiej nie byo
wcale zawisem od posiadania szlachectwa, gdy nadto

])rzewanie obce imiona tyci dostojnivów wiadcz, i
mamy z cudzoziemcami do czynienia, przeto icii w po-

czcie rycerstwa polslciego wie]ct')w rednicli pomijamy.

§ 7. Ósme pokolenie 1034— 1066.

Z pokolenia tego mamy tyllvO jednego dynast do
zanotowania, jest nim:

328. Mieczsaw, zwany take Masawem lub INIoj-

sawem, który Ijy zrazu czenilciem na dworze Mie-

szka II Bolesawicza , prawdopodolDuie komesem pro-

wincyi mazowieckiej, za po mierci JNIieszka II podczas

zawiclirze po jego mierci powstaycli , uzurpatorem

teje prowincyi (piinceps existehat et signifer)^ zgin
prawdopodoljnie w wy])rawie Kazimirza Restauratoi-a

przeciw niemu w r. 1047 podjtej.

Kadubek w kronice swej Mieczsawa ciopem
i wnulviem ojczyca by mieni (de sordido famuUcii ge-

nere, auo origmario) . prawie talvsamo traktuje go l^ro-

nika wiells:opolska Bogucliwaa (iddam de infimo ge-

nere Meczslaus)
,
gdy jednaa lvronika Galla wyranie

go czenikiem nadwornym jMieszka II podaje a takim

móg by tylko rycerz nalecy do jednego z najdo-

stojniejszych rodów, nadto imi jego Mieczsaw jest nie-

tyllco dostojnem, ale co wicej tyllco w dynastyi Pia-

stów w wiekaci rednich uywanem, przeto musimy

14
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owego Mieczslawa z j^ominiciem Kadluljka i Bogu-

chwaa uwaa uietylko za d>]iast, ale co wicej uwa-

a wedle wszelkiego prawdopodobiestwa za czlouka

dynastyi piastowskiej.

329, Lambert II, Inskup krakowski (* lOGl 1 1071).

Gdy róda liistoryczue tego Lamberta zowi take Zul,

przeto jest widoczuem, i mimo cudzoziemskiego imie-

nia Lambei-t mamy tu z Polakiem do czynienia ; a za
od imienia ua pochodzi redniowieczna proklamacya

szlachecJca polska uawa, przeto jest wszelkie pra-

wdopodobiestwo, e bislvup J^andjei-t II l)y niet}llvo

szlachcicem polskim, lecz e nalea do rodu szlaclie-

cdego uawów.
Do togo pol-:olenia 'nale jeszcze Aaron zrazu

opat tynieclvi , nastpnie bislcujt a ])()uiej nawet

arcybislcu]) krakowski (f 1059) oraz Hieronim bislciip

wrocawsici (f 10G5), <:t()rzy ol)aj ]io imionach sadzc,

widocznie cudzoziemsciego Ijyli pocliodzeuia.

§ 8. Dziewite pokolenie 1067— iioo.

330. Przybysaw, rycerz ])olsl<:i, wiadlvuje w r. 1071

w otoczeniu dworu Bolesawa miaego w 3Iisiui, prz>'

nadaniu przez niejaldego Bora i)iciu wsi kocioowi
minieskiemu ^).

331. Sulisaw, rycerz polski, wiadlvuje w r. 1071

wraz z Bolesaw om miaym w JMisnii przy powyszem
nadaniu przez Bora piciu wsi Icocioowi minie-
skiemu. Z imienia sdzc by to i)rawdo]iodobnie czo-

nek rodu Stai'z<')W, moe ojciec palatyna Siecieclia.

332. Wisaw, rycerz polsvi, wiadaije wraz z |)o-

wyszymi dwoma w r. 1071 na dworze Bolesawa mia-
ego w Misnii przy owem nadaniu Bora. Z imienia s-

') Erben: Regestra Boliemiae et ]N[oraviae, I, 57.
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pewne ojcdec stai'eg'o Prandoty.

327. Stanisaw, Iskup krakowski (* 1072 f 1079).

Kroniki! i-ze nasi i liistoryc}' zowi go Szczepanowskim,
jakoby pocliodzi ze Szcze]ianowa i do lierlju Prus go
zaliczaj. I jedno i drugie jest faszem. Ojciec jego nie

in(')g by dziedzicem Szczepanowa, gdy w XI wieku
rycerstwo ]>olskie d()))i- ziemskich iiie posiadao jeszcze

zgoa; gdy))y si zatem rzeczywicie urodzi w Szcze-

panowie, tedy m(')gby Ijy tylvO synem wieniava a nie

szlacicicem, a w tacim razie Jiie niógljy si zwa Szcze-

panowskim. I równie nie móg nywa ierbu Prus.

Herl) Prus bowiem a raczej Prusalc powsta dopiero

w r. 1455 za czasów Kazimirza Jagielloczyka, nie

istnia zatem jeszcze w XI wie^u. Jeli jednak ród

szlachecvi, do vtórego w. Stanisaw nalea, uywa
ja^o ierlju ]x')ltoj'a krzya, tedy Ijy to lierb Turzyna
a nie Prus.

333. Sieciech, zaoyciel maopolsldego, w póno-
cnym cy])lu wojew(')dztwa sandomirs^iego nad Wis
pooonego grodu Sieciecliowa. Gr(')d ten za czas()W

Wadysawa Hermana nalea do Mazowsza.

Podczas wyprawy pomorslciej (108G— 1001) jest Sie-

ciecli wojewod [jwinceps milicie) ])óniej palatynem na

dworze Wadysawa Hermana. W w>prawie przeciw

Morawianom jest znowu princeps miUcie, a chocia tego

Gall wyranie nie m()wi, ma si z kronici jego to wra-

enie, jakoby w osole Sieciecia nie doranie tylko,

lecz stale komitat paacowy z godnoci priuclpis 'milicie

l^y poczony.
Siecieci wywiera znaczny w[»lyw na starego i scho-

rzaego Wadysawa Hermana, mimo, i przeciw lvsiciu

jakie doniose aiu spisvi, ':t(')rym i IcnUowa obc
nie l^yla.

Zdaje si, e z powodu tyci spisk('>w vsi Sie-

ciecha w ovOwaci zaljral ze sob na Wgry. Póiuej

powraca znowu do aski vsicia , a stary ksi ue-
14*
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gajc iialeiiiiiuom synów, urzdu go pozbawi. Sieciecli

schroni sie zi-azu do grodn swego Sieciechowa , wsze-

lako nastpnie musia i na wygnanie. Znowu poje-

dnany z lvsieciem wv(k'i do Polslci.

Kronilcarz mieni Siecieclia mem rozunm> ni, szla-

clietnymi przystojnym, zarzucaniu wszelalco, e rzecz-

pospolit niesprawiedliwie i Ijezadnie rzdzi.

Stannica Sieciecia dociowaa si na denar^u, ji-

tym przez luego jali;o komesa jiaacowego, lvt()rego po-

dobizn ob(»l>: doczam, a na Ictórym to jest niezwykle

ciaravterystyczne . e na
nim tiguruje tylvO stan-

nica i imi Siecieclia, lecz

Ij^i V \^x^ imienia osicia nie poo-

>
3>> ^y ^^_*-/ ono wcale'). Wslcazuje

to dol)itnie, jalc daelco

sigay amltnc zamiary Sieciecha '-').

Po stannicy sdzc nalea Sieciecli do ro(hi szcze-

powego szlacheckiego polslviego Starychinon i czyi Sta-

rzów.

334. abd, jn-aojciec rodu szlaciec<:iego pol-

skiego Lal)dzi(tw, prawdopodoljnie dziad Piotrka

Wosta.
Co do osoby tego abdzia rzecz si nasti)uie

przedstawia.

Na samym pocztcu XII, czy te na schyku XI
jeszcze wiecn przyby Piotrek Wost zwany talie Du-
ninem z Danii do Posvi. e on rzeczywicie z Danii

przyby, i e jego przezwisko Dunin od tego j)()ciodze-

nia jego wywodzi naley, dowodzi cronica wielvopol-

sca Bogncliwaow zwana , lvt()rej nie wierzy nie ma
najmniejszego powodu, svoro liya pisan zaledwie w sto

lat po mierci tego Piotrca Wosta , l^iedy jeszcze pra-

') Stronczy liski : Dawne monety jiolskie, Piotrków 1883, TI, ó4..

') Moniimenta Pol. histor. 1, 4-2!t, 1:51, 432, 435, 437, II, 30.3,.

306, 491, 493, 518.
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wdo])()d()l)iiie yli jego wnukowie lulj ])i7.yiuijiiiniej pra-

wniikowie i kiedy ti"adycya tego ]ue])ol(Mhiiego ma,
fundatora tylu klasztorów i kociol('»w, l)yla w ywej
]iaiici. ]Musini>' wic na wiar Boo-nchwalowej kroniki

i my wierzy, e dopiero Piotrek Wlost ])rzyb> z Danii
do Polski, e zatem on sam w Polsce by cudzoziem-
cem. Tymczasem w^ buli pai)iea Celestyna III wydanej
w r. 111)3 dla klasztoru Augiistyanów N. P. Maryi na
Piasku ') znajduje si ustp, moc kt()rego klasztor po-

biera dziesicin z tycli wszystkich d()br ziemskich

(ouniton j^os.s-essionum) , które Piotrek Wost po ojcu

swym i dziadzie odziedziczy, z czegoby znowu wyni-

kao, e ju ojciec Piotrka Wosta i dziad jego na Szl-
slvu osiadymi l)yli, e zatem nie dopiero Piotrelv Wost
przyby z Danii do Polski, ale co najmniej ju jego

dziad.

Jak rozstrzygn te sprzecznoci bez potrzeljy

uznania któregokolwiek z tych szczegóów za faszywy,

gdy d(^ talv heroicznego rodka nie ma racyonanej

podstawy. Rozumiem, e to tak tumaczy naley, i
Piotrelv Wost przyljy wprawdzie z Danii, ale nie sam
lecz wraz ze swym ojcem i dziadem i osiedlili si na
Szlsku w okolicy Wrocawia, otrzymawszy na pocztku
panowania Bolesawa Krzywoustego wraz z reszt ry-

cerstwa ])olskiego doljra ziemskie. Oczywicie nadanie

tych d(')br ziemskich nastpio zwyczajem w owycli

czasach praktykowanym, na rzecz dziada Piotrlva Wo-
sta, jalco najstarszego w rodzie. Gdy jednalc ani ojciec

ani dziad Piotrlca Wosta niczem si nie odznaczyli,

za Piotrelc Wost wnet i dostojnem maestwem z vsi-
niczlv rusl^, i wysokim urzdem i osobist dzielno-

ci i mnog liczb religijnych fundacyj zasyn, istnie-

nie ojca jego i dziada jalvO indywiduów nic nieznacz-

') Haeusler: Urkuiidensaiiiinluiii;' zur Geschichte des Fursteii-

tlmms Oels, Breslau 1883, .str. 9.
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cycli poszo w zapomnienie, a w tiadycyi zasyn
tyllvO sani Piotrec AYost.

Otó abo Pioti'ev Wlost albo dziad jei;'o niezna-

nego nazwisica, innsi by uwaany za pradynaste rodu

szlaelieelciego pols^iego, lvt(')ryto pradynasta mia swoj
osoljn stannic oraz osoljn pro>:laniacy czyli zawo-

anie, a w tej provlaniacyi zwyczajem podówczas pra-

lvtyi:owanym, tl\:wi winno imi tego pradynasty.

Zljadajmy t Icwesty l)liej, a naprzód zastan()wmy

si nad ]>iovlamacy. Wiadomo nam z lierl)arzy, e r('>d

redniowieczny szlacieclvi polsci, vt(3ry sw()j poczte]v

od Piotrlca Wosta wywodzi, zowie si rodem ab-
dziów. abd jest ]»rovlamacya imionowa i wsli.aznje,

e zaoyciel tego rodu czyli pradynasta zwa si a-
bdziem. Tym zaoycielem rodu móg by alloo sam
Piotrelc Wlost, o kt()rym mona iiiy,y|)uszcza, e acz-

cowiek ]>rzyby do Polslci z ojcem i dziadem, l)yl ju
jednalv w cliwili przyltycia w wielcu dojrzaym, i mt')g

sprawowa urzd samodzielnego pukownika wojewody,

albo co prawdoi)odol3niejsza, by tym zaoycielem rodu

czyli ])ra(lynast dziad Pioti'k<'>w.

()t() jakkolwiel^ z osol) Piotrka Wosta tak nie-

zwylile czsto spotylvamy si w ródacli naszych re-

dniowiecznych, przecie adno z t>-ch róde nigdy nie

podaje, jacoby Piotrec Wlost zwany by alidziem,
wobec czego musimy uzna, e scoro abd jest pro-

damacy imionowa rodu i kryje w sobie imi zaoy-
ciela czyli pradynasty rodu, to tym i)]-adynast by
dziad Piotrlva Wosta, Ictóry nosi przezwisko abdzia.

Gd>' za Piotrec Wost naley waciwie do XI
dopiero pokolenia rycerstwa jiolskiego wieków rednich,

przeto dziada jego, starego abdzia w poczet ])olcolenia

IX zaliczy naley.

Truchiiejsza rzecz jest ze staimic, jalciej prady-

nasta rodu abdzi()W ów dziad Piotrkciw uywa, i na

razie zadawalniajco roztrzygn si nie da. Tyle tyllco

ju teraz twierdzi naley, e skoro Piotrek Wlost wraz



•Jl.-)

z ojcem i dzhulem 1)yU w Polsce ciulzozifincjinii, icJi

potomkowie za (nid L'cibedzi()\v) jnko szlachta ])olska

wystpuje, tedy nie mogo si to adn miar sta ina-

czej, jak e tene Piotrek Wlost Inb jei^o dziad \a\-

bd, przez kt(')ry ze starych rodihy szlacheckich polskich

do rodn i herbu adoptowany zosta, Ale przez który,

w tern ley trudno.
Dopóki w myl wiadectwa Dhii^osza i Kroniki

wielkopolskiej Boguchwaa Piotrek AVost uchodzi za

fundatora klasztoru Norbertanels: w Strzelnie, mona
byo ls:westy t uwaa za rozwizan na zasadzie naj-

starszej pieczci tego Iclasztoru.

Piecz ta mianowicie, pocliodzca z samego po-

cztku wieku XUI, wyoljraaa widocznie godo stan-

nicze runiczne, przedstawiajce vrzy podw()jn>', przez

Ot(> gdy godo
aden symbol

bra za co in-

nicze dziedzica

jest Piotrka

dwa piercienie prze]deciony

:

to nie przedstawia si jako

religijny, przeto nie mona je

nego, jalv tylko za godo stan-

klasztoru strzenieskiego, to

AYlosta. Godo to wslaizywaoby, e Piotrel^ Wost wraz
z ojcem i dziadem adojjtowany zosta do rodu szlache-

ckiego polslviego Ogniwów czyli Lubowlit()w, l':t(U-zy

w stannicy swej nosili run madr z modszego futorcu:0a lvt()rejto runy i komes Wszebor, znany po-

tentat XII wiekn, zwany w rcklach cogiia-

tus domini Pctri, na swej stannii-y uywa,
czyli, e nkl AVszebo]'()W-Lubowlit()W adopto-

wa r()d abdzi do swej stannicy i rodu.

Byoby to jednav zbyt j^ikne, iljy si mogo osta.

Uczony przeto prof. Ulanowslvi w dziele swojem „Dol^n-

menty kujawslde i mazowieckie" (Kraków, 1887) w roz-

dziale o zaoeniu i uposaeniu strzenieskiego lvla-

sztoru stara si ])owanemi argumentami wykaza, i
uwaanie Piotrka Wosta za fundatora klasztoru strzel-

nieskiego za Dugoszem i Boguciwaem nie da si
utrzyma, e fnndacya ta ])ociodzi z czas<hv dalevO
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póniejszycli, mianowicie ju prawie z koca XII wieku,

wreszcie, e fundatorem klasztoru jest Kryst^ji, woje-

woda mazowiecki, kt()rego prof, Ulanowski za syna

Piotrka Wosta uwaa, a który w r. 1216 rzeczywicie

jako patron klasztoru strzeln iei'iskieg"o wystpuje.

e zapatrywanie prof. Ulanowskiei>'o, i Piotrek

Wlost nie in(')s;l by i nie 1)>1 fundatorem klasztoru

strzelnieskiego, jest trafnem, najwymowniejszym tego

dowodem jest fakt, e patronem tego klasztoru w r.

1216 jest Kr.ystyn, wojewoda mazowiecki, któr>' wpra-

wdzie jest synem Piotra, lecz nie Pioti"ka ^ylosta, jak

si prof. Ulanowski mylnie domyla, ale Piotra Starego,

niegdy wojewody kujawskiego a syna Wszebo]'a mo-
dszego.

Gdyby bowiem Piotrek Wlost by fundatorem Ida-

sztoru strzelnieskiego, to w r. 1216 nie Krystyn wnuli

AYszebora ndodszego, lecz yjcy podówczas Swietosaw
])rawnuk Pioti-ka Wosta lj>by patronem klasztoru;

skoro za jest nim Kryst.Nii wmdc Wszel)ora modszego,
to dowód, e fundatorem Idasztoru ]jy ]ct()ry z czon-
]v(')w rodu Wszebora modszego.

Czy by nim Kiystyn wojewoda, to })} tanie! Ja
w tej mierze nie zgadzam si z zapatrywaniem prof.

l'lanowslviego, lecz jestem zdania, o slcoro i Bogu-
ch\\a i Dugosz mieni Piotra fundatorem, to trzeba

])rzypuci, e imi fundatora jest prawdziwem, lecz e
do tego imienia trzeba odpowiedni osolj wynale.
(,)tó gdy ojciec wojewody Krystyna a syn Wszebora
modszego, zowie si te Piotrem i to Piotrem Starym
(Petrus Magnus)^ a by r(')wnie bardzo wysolcim dostoj-

nildem, za syn jego jest patronem klasztoru strzel-

nieskiego, to iiasuwa si samo z siebie przypuszczenie,

e wanie ten Piotr Stary, wojewoda lvujawsvi, syn

Wszebora modszego a ojciec wojew. Krystyna, a nie

Piotr Wlost, by fundatorem Idasztorn strzelnieskiego,

i tylco identyczno imienia spowodowaa baamuctwo
u Bogucliwala i Dugosza.
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Ten Piotr Wszeborowicz yje jeszcze iKjtorycznie

w r. 1176, a wic ju bardzo ])lisko tych czasów, kiedy
y.daiiiein prof. Ulanowskiego iii()ij;la powsta fuudacya
]vlasztorii strzelnieiiskiego.

Wobec tego godo staunicze runiczne, widoczne

na pieczci klasztoru strzelnieslciego, odnosi si do

]'odu Wszebora ndodszego, ale nie do rodu Piotrka

Wosta.
AYprawdzie znan nam jest stannica PiotrJ^a Wlo-

sta, wyrysowa j ])o dwakro Dugosz w swycli rco-
])isacli, lecz stannicn ta wyobraa tyl^o monogram zo-
ony z liter kajtalilcowycli

,
przedstawiajcycli imi

PETRUS; a cliocia stnnnica ta moga by tylko przez

Piotrl^a Wlosta uyt, lul) przez takiego z jego potom-

v()W Ijliszycli lub dalszycli, ls:t«')reniu na imi byoby
Petrus, to jednaa wbrew tej logice pot()mlvOwie Piotrlca

AYlosta uywali tego monogramowego goda Ijez wzgldu
na to, e si tacowe do icli inuenia nie st(3sowalo.

I talv posiadamy ]jiecz prapra-

wmika Piotrlva Wosta, mianowicie y^^^j^^s
AYlodzimirza wojewody kralvowsviego. /^^^^^^^'"^^.

(obacz doczony rysune]v), Ictóry cho- |cij;/ |^p^ i^]
<-ia zwa si nie Piotr a Wodzimirz,

ll^l, ir^nl ''pl

chocia zatem monogram Petrus do \W>^ y^^
niego stosowa sie nie móg, przecie \^/^S^^^.\y

wola uzywac tej stanu icy swego prze- ^-^^^^^

sawnego prapradziada, jalv uywa
runicznej stannicy tego rodu, do Ictórego drog adopta-

cyi nalea.
335. N. N. nieznanego imienia Prawdzic(nvna, nie-

luljna ona AYadyslawa Hermana, z vt(')r mia syna
starszego, Zbyguiewa.

330. Magnus, u scliylvu panowania Wadysawa
Hermana, Icomes prowincyi wrocawsl^iej. Do niego

zbieg buntujcy si przeciw ojcu Zbygniew wraz z mal-

kontentami, vtóry ici wslcutelc poduszczania Icsicia

czeskiego przyj i wobec AYadyslawa Hermana Ijroni.
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W pierwszycli lata(;li panowania Bolesawa Krzy-

wx)nstego, l)y komesem prowincyi mazowieckiej, pod-

czas kt(')rycli to rzdów^ w r. 1100 wietne odniós zwy-

cistw^o nad Pomo]"zanami, gdy wycieczk npiesk na
Mazowsze przedsiwzili ').

Od niego zaoony jest Magmiszów, niegdy mia-

steczlvO w i)owiecie kozienickim. Necrolog ]vlasztorii

w. Wincentego podaje dat jego mierci na dzie 22

lN:wietnia ").

Do jakiego rodu szlaclieclciego yjolskiego komes
^[agnus móg nalee, nie jest wiadomo. Jeli potoni-

Icowie jego na JNIagnuszewie a do XYI wiel<;u wy-
trwali i j^rzyjli imi Magnnszewslcicli, natenczas l^yoljy

dwie rodziny Magnnszewsl^icli, jedna lierlju Ogoczyc,
druga Radwan. Z tycli dw()cii rodzin nie moe Ijy

mowy o Magnnszewskich Radwanitacli, jalcojy mogli Ijy

]iotomlvami lv:omesa Magnnsa, ile e nkl Eadwan(')w nie

jest starszy nad wiev XII, wic za czas(>w ^lagnnsa

jeszcze nie istnia, powtóre, eRadwanici byli osiedleni

na poudnie od Kralcow^a, na samej granicy vsistwa
owicimslciego, a nie w p(»lnocnym cyplu wojew()(lztwa

sand(miirslviego.

Natomiast ród Ogoczylców czyli P()wal(')w to ga-

l)oczna linii seniorackiej rodu Popielid(hv, a zatem
w kadym razie jeden z najdostojniejszych (')wczesnych

rod()w. Od talviego rodu comes Magnus obok Sieciecha

niewat]»liwie lujpotniejszy dynasta z k(-ca XI i po-

cztku XII wieku, m()g ju jtochodzic.

Uw^aamy zatem comesa Magnusa jako czonka
rodu Ogon(')w-Powa(')w.

Z i)osr()d dostojników kocielnych z tego polvolenia

zasuguj na wspomnienie: Bogumi arcybiscup gnie-

nieski (t 101»2), Piotr bisku]) wrocawski (* 1074),

i Lambert III biskup lvrakowski (^ 1082 f 1101), o któ-

) Monmnenta Pol. I, -131, 459. :\ron. II, 30:., 306, 491.

-) Monumenta V, 088.
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rycli, czyby naleeli do r()(l('»\v s/laclieckicli ])()lski('li,

nie wiemy.

337. Wojsaw I. W ostatnich latach paiiowaiiia

Wadysawa lleriuaiia ])iastowal Wojsaw urzd stol-

nika. W tym charakterze bral udzia z mo(ocianym
Bolesawem Krzywoustym w wyprawie na Pomorze,

])odczas której przy obleniu Midzyrzecza pomor-

skiego otrzyma takie uderzenie w gow , e mu roz-

strzaskane koci nuisiano wyjmowa.
P()niej sprawuje on urzd piasta przy Bolesawie

Krzywoustym ^).

]Midzy latami 1119 a lliM wiadkuje na przywi-

leju legata Idziego dla klasztoru tynieckiego.

Jemu zapewne zawdzicza zaoenie swe Wojsaw
niegdy w wojewcuztwie i powiecie sandomirskim po-

oony.
Co do kwestyi, do jakiego rodu szlacheckiego pol-

skiego nalea Wojsaw, tacowa ])rzedstawia pewne
trudnoci. Kronika Galla nazywa Wojsawa raz jjro-

plnuus raz nawet conscniguineus Sieciecha, e za Sie-

cieci naley do rodu Sta]"Z(3w% j)rzeto wobec powyszych
wskaz()wek Galla monaby z caym spovOJem i W^oj-

slawa do rodu Starzów zaliczy. Sprawdzi faktu tego

l^ezporedniemi dowodami nie mona, gdy ich nie ma;
ale s[)rol)iijmy dowodami ])oredniemi, skoro do tego

zniewala nas Dugosz, zaliczajc Wojsawa wraz z bra-

tem swym Gedk bisvupem krakowskim, lct(')rzy obaj

niew^tpliwie do rodu N\ojsawowego naleeli, do rodu

Swieljodzic()W-Gryf()W.

]My w badaniach naszycli mamy tylko jeden szcze-

gó do pomocy, a tym szczegóem jest imi Wojsaw,
za którem musimy robi poszukiwania, w jakich ro-

dach <mo przyciodzi.

Ot() w drugiej poowie Xni wielcu spotykamy

si w .Maopolsce na podgórzu kaj-packiem z niejakim

') :\ronum. T, \'M\ 437, 4oS.
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Wojsawem, który jest synem AYydgi, ten za Wydga
ma brata rodzonei^o Gedk, kt()rzy obaj midzy rokiem
1243 a 1255 piastuj kolejno liodno kasztelanów s-
deckich. Spotykamy tu wic znowu imiona AYojsawa
i Gedki, jak u scliyku XII wieku w rodzie Gedki Iji-

skupa krakowskiego, kt<')rego bratem rodzonym by
AYojshiw. Ta identyczno imion wskazuje, i mamy
z czonkami jednego i tegosamego rodu szlachecciego

polsviego do czynienia.

Oti) tegoto AYojsawa (NYyddyca czyli syna Wy-
dgi) syna Bienia, dziedzica ososiny, znamy piecz
/ r. 1-304, kt(')ra przedstawia ta]<:ie godo:

Jest to oczywicie idierbiona stannica

runiczna, Ictórej i)ierwotyp runiczny wygl-
da tak

eona jMiiici I '1 lii j u I u ^, «^

Tego go- ( )
w Polsce ^>^
sJci Ogni-

a kt()ra wyo)raa uwi-
madr z modszego futliorv u.

da stanu iczego uywa
wielvów rednich nnl szlacieclvi pol-

w()w czyli Lnljowlit(nv, do vtóregoto

rodu wszYstkici Wojsawów, Gedlv()w i Wydgów prze-

]iielj}my musieli, a wic i naszego starego Woj-
sawa stolnika Wadysawa Hermana a nastpnie pia-

sta Bolesawa Krzywoustego.

Ale jav teraz pogodzie to pociodzenie AVojsawa
od ro(hi ()gniw<)W-IiUjomlit(')w z owem si;oustatowanem

l>rzez Galla pola-ewiestwem onego z palatynem Sie-

ciecliem, kt()ry przecie notorycznie do rodu Starzów

naley.

Otó zestawiajc ze sob godo stamiicze runiczne

]"odu szcze])0\^'ego Starz<)w z godem stanniczem ]"uui-

cznem ro(hi ()giuw(hv;-Lubowlit()W,

przycliodziuiy do przel<:onania, e
ród Ogniw(>w-Lrdjowlitów nie jest

niczem innem, jalv tylko modsz
lini rodu szczepowego Starzów,

zaczeui pomidzy temi dwoma rodami istuiej zwiz^i
crwi czyli ]iovrewestwo, a wobec tego Wojsaw jalvO

Ó
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ozlóiiek rodu Oi^iii\v()\v-J.iiI)()\vlit(')\v iu();l;1 hy ii\vaan\-

jako krewniak Sieciecha, czonka rodn Starz()\v.

Fignriije on wraz z on w albumie konfrattn^nii

klasztoru lubiskiei»"o pomidzy najstarszymi dobrodzie-

jami tego klasztoru ').

Pozostaa po nim wdowa Dobronua czyli Do-

bieclina Kilianówna zakada z majtnoci po nim po-

zostayci coci(') Najw. P. ]Maryi na przedmieciu

w PlocvU.

Mia za ten Wojsaw dwie ony: pierwsz l)yla

Kieczówna, z lvt()r ]nia dw(')ci synów Janusza i Tro-

jana, z drug Dobiecm nie mia adnycli dzieci ").

Jest on wraz z on zapisany w Alljum Iconfra-

ternii klasztoru lubiskiego (Monumenta V, 572).

338. Kiecz. O rycerzu tym nic wicej nie wiem>',

kr(^m, e jav co do])iero wspomnielimy, C()rka jego

bya za Wojsawem.
On to jest niewtpliwie zaoycielem Kielc, miasta

gubernialnego w dawnem województwie krakowskiem.

Z imienia sdzc nalea on niewtpliwie do rodu Aw-
dac(')W lulj co prawdopodobniej jeszcze do starszej li-

nii Awdaców, to jest, do rodu Slvarljv(hv.

§ 9. Dziesite pokolenie rycerstwa polskiego

wieków rednich, iioi— 1133.

339. Pawe, komes grodu santockiego, który

w r. 1124, z polecenia Bolesawa Krzywoustego Ottona

l3islvupa bamberslviego z Gniezna na Pomorze przepro-

wadza •').

Herljord zowie go centuryonem, e za za wiade-
ctwem Ebbona i mnicha priflingeslviego by on kome-
sem santockim czjli kasztelanem, to stdjy wynikao,

') Monumenta V, 572. -) Kodeks dypl. mazow. N. 2.

^) Monumenta II, 39, 78, 130.
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e l-^oines i>ro(l()\vy mniej N\icej od])owiadal godnoci
setnikowi. Tylko e nie wiedzie, do jakiego wojska

owego setnilca odnosi. \Voi('>w mia kady komes
grodowy co najmniej kilkuset jako zaog w swoim
grodzie, godno za setnika nad wojami byaljy dla

takiego komesa grodowego za ma, za stu lycerstwa-

szlaclity comes grodowy santocki w swojej casztelanii

w owyci czasach jeszcze adn miar mie nie m(3gl.

Zdaje si, e przez nazw centuriona naley tu rozu-

mie wogóle dowódzc chorgwi rycerstwa-szlaclity bez

wzgldu na jej liczb.

340. Komes Micha Stary (Slcarbek z G(')ry).

Pierwszy raz wzmiank o tym komesie znaciodzimy

w kronice Galla pod r. 1107 podczas wyprawy Krzy-

woustego na Pomorze. AYspomina mianowicie Gall, e
Krzywousty zlupiwszy Koobrzeg i S])aliwszy takowy,

za ]-ad vomesa INIichaa, którego Staryjn (Magnus)

nazywa, rycerstwo swe z miasta poza mury wy])ro-

wadzi.

Dugosz mieni go czonkiem rodu ITabdanlców,

zaoycielem klasztoru Benedyktyu()W w Lubinie i va-
dzie mier jego na r. 1113. Ksiga l<:onfi"aternii kla-

sztoru lubislviego, >:adzie go w pierwszym poczcie

swoicli benefaktor(n\% wszelako nie na pierwszem ale

dopiero na 9 miejscu; za nekrolog tego klasztoru

nazywa go JMicliaem Skarbviem, komesem z G(')ry

i Idadzie dat mierci jego na 28 Padziernica 1113 ').

Falvt, e komes Micha ])omidzy dobrodziejami

klasztoru lubiskiego dopiero na dziewitem miejscu

jest pooony, e go oprócz Bolesawa Krzywoustego

z on i Wadysawa II z on, coby si jeszcze ze

wzgldu na ich ksic godno wytumaczy dao,

]io]irzedza nadto szeciu imiycli rycerzy, nasuwa po-

wtpiewanie, czy komes jNIiclial by rzeczywicie fun-

datorem lvlasztoru. Gdylay l)v fundatorem Idasztoru, to

') Monuuienta Pol. V, .372, GU.
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ju ze wzi;l(lii na winne uszanowanie dla je^^o

spaclkol)ierc(nv, kt(»rz>" w takim razie Ijyliby dziedzi-

cami klasztorn, usolja komesa INIicliahi lunsiakljy w al-

Ijumie ko]ifratei"iui figurowa koniecznie na ]>ierwszem

miejscu. Za takiem uszanowaniem dla komesa ]Mi-

cliala przemawiaby jeszcze i fakt, e komes Miclial

w cliwili fundacyi klasztoru luljiskiego (1113) by ju
starcem, skoro go Grali ju ])odczas wyprawy pomor-

skiej (1107) starym nazywa. Tymczasem w albumie po

dw('»cli ksitach dano pierwszestwo oprócz innym
take i Skarbimirowi, kt('»ry byl znacznie modszy od

komesa jMicliaa, gdy jeszcze co najmniej przez dzie-

si lat po mierci komesa JMicliaa wyst])uje.

Pooenie w allnnnie ljenefalvtor( av klasztoru lujiii-

skiego Sl^arbimira na pierwszem miejscu, wskazywa-
oby, e nie komes JMiclia a Skarbimir Ijy fundatorem
klasztoru lubiskiego, kt('»rato correktura o tyle nie ma
doniolejszego znaczenia, gdy tak Skarbimir jalv i ko-

mes ]Miclial byli prawdopodoljuie najbliszymi soljie

vrewnymi, a pierwszy(;li omiu l)enefaktor()w tego
Idasztoru, przytoczonych na ])oeztlvU albunui a do

PavOsawa wcznie, miao jako czonlv(')w rodu Slvarlj-

ków policzy mona.
315. Komes Skarbimir (I). Najstarsze wiadomoci,

jakie o l^omesie Skarljimirze znajdujemy u Galla, mia-

nuj go ju pod r. 1107 komesem ])aacowym Bolesawa
Krzywoustego a zarazem naczelnym wojewod Cpriii-

ceps milicie). AV tym cliarakterze przedsibierze on

w tym rolcu jedne wy])raw na Pomo]'ze, drug na

Szlslc zakoczon zdoljyciem Bytomia i znowu w r.

1108 czy te 1109 Jiow wypraw na Pomorze, podczas

ctórej zosta cil^o ranny i straci jnTiwe o^o. Na wy-
prawie przeciw Czecliom (1110) dowodzi Skarbimir pu-
kiem nadwornym.

Pod rokiem 1118 czy 1117 notuj roczniki, i Scar-

Ijimir, podówczas palatyn, zbuntowa si przeciw swemu
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ksiciu Bolesawowi Krzywoiisteiuu i wskutek tego zo-

sta pozbawiony wzroku ^).

W albumie konfraternii klasztoru lubiskiego po-

oony on jest pomidzy dobrodziejami ^lasztoru na
]»ierwszem miejscu, z czegoby susznie wnosi mona,
i on a nie komes Micia lj> zaoycielem tego kla-

sztoru. Nelcrolog klasztorny zapisuje jego dat mierci
pod d. 23 vwietnia.

Figuruje take pomidzy wiadl^ami aktu <:ardy-

naa- legata Idziego dla klasztoru tyniecviego jaci
Svarbimir. Poniewa akt ten by wystawiony midzy
r. Ul!) a 1124: a zatem wnet po olepieniu Scarbimira,

trudno i)rzy|tuci, iby ^si dozwoli, by taki noto-

ryczny buntownilc stawia si jalvo wiadek w ksicia
obliczu. By atoli moe, e gdy akt legata Idziego

z dw()ch alvt()w si slclada, z którycli pierwszy wysta-

wio]iy zosta w r. 1105 i m()g mie osobnycli wiadlvów,
a midzy nimi i Skarbimira, imiona wiadv()w obudwu
akt()w cignito razem i tym sjiosobem Scarbimir
wiadkujcy waciwie w r. 1105, dosta si mniej wa-
ciwie pomidzy wiad^cUy o Icilkanacie lat póniej-
szycli.

Najbardziej atoli podoljn do prawdy jest rze-

cz, e Skarljimir olepiony palatyn, a Sl^arbimir wia-
dek dokumentu kardynaa - legata Idziego, to dwie zu-

penie odrl)ne osoby. Wszalve i album l)enefalvtor()w

Idasztoru lubiskiego pomidzy ])ierwszymi s\\ymi do-

brodziejami dwócli Skarbimir()w kadzie. Ów Skarbi-

mir przeto, kt()ry wiadkuje na dokiunencie kardynaa
legata Idziego, to Skarbimir drugi czyli modszy.

Nasz komes Skarbimir I naley oczywicie do
rodu Skarbk()w, linii modszej rodu szczepowego szla-

clieckiego polslciego Svarb()sv, i lvto wie, czy nie jest

wanie tej modszej liuii zaoycielem. Od tej to linii

O Monum. I, 448, 450, 464, 477, II 315, 341, 342, 495, 49(3, 504

774, 797, 832, 874.
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rodu Skai'l)k()\\' wyiiladalo tak:

;U'i. Gniewomir I zdaje / y \ si zrazu ka-

sztehin czarnkowski, iiast])nie komes pomor-

ski i uzurpator (1108), po zdobyciu przez Bolesawa
Krzywoustego grodu Wieleuia, gow pod toi)()r po-

oyo.
Z imieuia sdzc, nalea ten Gniewomir do rodu

Strzegoni(')w, o vt<')ryni wiemy, i iDy Ijoezn gazi
Popielidó\\'.

343. Komes Zelisaw I. Ten na wyprawie Krzy-
woustego przeciw 8witoi)evOwi morawsvieniu (1103),

)3dc naczelnym wojewod (j)rinceps mUicie), rl^e ntra-

ci, vt('>r si szczytem zasania, w nagro( czego

otrzyma od osicia r^ szczerozot ").

344. Dzierek czenic, wspomniany jest jaco od-

wany rycerz podczas wyprawy Krzywoustego (1110)

przeciw Czocliom ^).

Z imienia sdzc nalea ten Dzierelv do rodu

^Nldrostlców.

345. Jaszczot (Jascotel), zapisany on jest w al-

bumie konfraternii klasztoru luljisl^iego pomidzy naj-

starszymi dobroczycami tego klasztoru *). Innym ])o-

mni]vom liistorycznym nie jest znany.

34G. Skarbimir II zapisany jest w albumie kon-

fraternii klasztoru luljislviego pomidzy najstarszymi

doljroczycami tego lvlasztoru ^).

Oprócz tego swiadkuje na dolvmnencie kardynaa-
legata Idziego dla klasztoru tynieckiego pomidzy ro-

kiem 1119 a llL>4.

') Monuiuenta I, 457, II, 333, 334, .501.

*) Monumenta I, 445, II, 313, 494. ^) :\Iouumeuta I, 477.

*) Ibidem V, 572. ) Ibidem V, 572.
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Ani wtpi, i ten Skarbimir, jak to ju samo

imi wskazuje, ualeal do rodu Skarl)k()W i e l)yl

prawdopodobnie rodzonym l)]"atem Skarbimira (I) ]>a-

latyna Kl•z\\^ < )Usteu,'o.

347. Przedwój, zapisany w albumie konfraterni!

klasztoru bdskiego pomidzy najstarszymi dobro-

czycami tego klasztoru ^).

Dzie jego mierci podaje nekrolog klasztoru sw.

Wincentego na 17 kwietnia -).

348. Herynek, zapisany w albumie kcmfraternii

klasztoru lubiskiego pouiiedzy najstarszymi dol)ro-

czycami tego klasztoru ^).

349. Kaderyk, zapisany w tyme albumie konfra-

ternii klasztoru lubiskiego ])ouudz\' najstarszymi

dobroczycami tego klasztoru ^).

Inne róda historyczne go nie znaj.
.').')(). Pakosaw I, zapisany w albunue konfrater-

nii klasztoru lubiskiego, pomidzy najstarszymi do-

broczycami tego klasztoru •'').

Nekrolog klasztoru w. Wincentego ])odaje trzy

daty mierci Pakoslaw()w, mianowicieie 11 wrzenia,

•J9 wrzenia i I listopada *'). Któraby si do naszego Pa-

kosawa odnosia, rozstrzygn nie umiemy. Jest on

niewtpliwie czonkiem rodu Skarbk('>w, jak imi jego

wskazuje.

()pr()cz tego notujemy z albumu kont*ratei'nii l^la-

sztoru lu])iskiego nastpujce imiona dobroczyc()W

tego lvlasztoru, które zdaniem wy(lawc('>w tomu V Mo-

nument()w na lata 1113 a lk2ó przypadaj *). Oczywi-

cie notujemy tylko te imiona, których dostojne brzmie-

nie wskazuje, i si do rycerzy odnosz:

351. Mcigniew I. 35'2. Moryslaw I.

353. elislaw II. 354. Nasaw.

") Momiinenta V, 572. *) Ibidem str. (IST. ') Ibidem str. .')72.

*) Ibidem str. .')72. -') Ibidem str. .172. ") Ibidem str. 704. 70G. 710.

') Ibidem str. 'uó.
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r. 1154 bisJaipstwu ^Y^()cla^vslvielnll dwie wsie Sulisla-

wice i Kotiik()w ').

Mia on zdaje si dwóch synów: starszego Mar-

cina, który równoczenie z nim na dokmiiencie kardy-

naa-legata Idziego wiadkiije i modszego Wicawa
Snlisawicza, l^tóry wystpuje dopiero w r. 1189.

Nelvrolog' Idasztoru w. Wincentego zapisuje mier
jeg(j pod dniem ]3 maja -). Z imienia sdzc nalea
ten Suelv niewtpliwie do rodu Starzów.

377. Komes Piotrek Wost (zwany Dmiinein).

Piotrelv Wost jest niewtpliwie najznaliomitszym

dynast polsldm XII wieliu, a cliocia yje jn w epoce,

gdziemy byli dobrze pimienni, mimoto nie znale
drugiego dynasty, u Ictóregoby tyle najwaniejszych

dat ycia byo wtpliwych, co u niego.

A najprzód jest jn jego imi wtpliwem, nie wie-

dzie, czy si nazywa Piotrek Wost lub Wast, jalv

chc dokumenta, czy Wostowicz (Wlostides), jali clice

Kadubev, czy Donin lub Dunin, jac maj póniejsze

zapislvi, czy wreszcie comes de X(insch lub comes Skrzi-

iensis, jalv clice Dugosz lub nawet Korelv, jak clice

ywociarz Piotrków ; dalej czy ojciec jego zwa si Wost,
jak i)odaje Kadubel\:, czy Wodziniirz, jal<: wywodzi
Mosbacli, czy Piotr by z urodzenia Duczyl^iem, jak

clice kronika wielkopolska Bogucliwaow zwana, czy

te Czecliem, jalv chce jego ywociarz (ex Bohemia

((dvenerat), czy wa"eszcie z ziemi misnijsviej z Doma,
jak clice Mosbacli ; ile mia dzieci, i czy syn jego zwa
si Idzim czy witosawem czy Konstantynem, czy

wreszcie owo okrutne okaleczenie Piotrka przez Wa-
dysawa z poduszczenia jego ony, o któreni wspomina
kronika wiel^opolska Boguchwalowa, a milczy zupe-

nie najbliszy tycli czasów Kadubek, jest ])rawdziwem

lub nie.

') Kodeks dypl. tyniecki N. 1. — Mosbaoh: Piotr str. 102. —
Kod. wielkop. N. 586. ^) Monumenta V, 691.
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Zcziiijuiy od iiiiiciiia.

Najstarsza wzmianka o Pioti-ku znajduje si

w akcie kard)iiala-lei2,'ata Idziei^o, \vvda]i>"ni dla kla-

sztoru l^eii('dyktyu)\v w Tycu midzy r. 111!) a 11-24.

Jest ua tym doktunencie nasz Piotrek i)o\v(»lany jako

wiadek pod przela-conem nazwiskiem (transumi>t)

Poztigus, ivt<)re Antor Clirobacyi uwaa susznie za

bd transumujcego notaryiisza i bardzo trafnie na

Portigus (Piotrek) ])oprawia.

W dokumentacli z kit 1139, 1149 i 1193 zwan\- ou

jest conies Petrus lub pokrótce Petrus.

Bula papiea Hadryana IV z r. 1155 zowie go

„Waz" za AYincenty Kadubek „Petj-us Wlostides"

wreszcie dols:ument z r. 1209 wydany przez Henryka

Brodatego dla Iclasztoru na Piaslvu (nie bez ale) „Pe-

tirko Wlast^
Ani o Duninie ani o lirabi ksisldm lul) skrzy-

skim najstarsze r<'>da nic nie wspominaj, naley wic
przyj, e nasz dynasta zwa si Piotrkiem i by sy-

nem Wosta czyli Woszczowiczem ub Wostem.
Wprawdzie dovumenta z r. 1155 i 1209 kad to

imi „Wast" ; zwaywszy atoli, e wszystlvie miejsco-

woci, vt('>re od tego imienia pocztek sw(')j bior, jalv

Wost\', Wost()W, AVostowice, Woszczowa i t. p., pisz

si wycznie przez o, a nigdy przez a, wic i my mu-

simy imi Wasta uwaa za przecrcone zamiast

Wosta.
Co do u'abstwa na Slvrzynnie, to dopiero kronica

wiekoposca Bogucli\\'aowa wystpuje z t wiadomo-

ci. Hunc enini in coniifeni de Skrzyii creauerat Uirgi-

tas magnifica Boleslai. O jalviem In-abstwie nie moe
tu by oczywicie adnej mowy ; ale e Piotrelv by
vomesem , to stwierdzaj ponad wszell^ wtpliwo
rckla ju z XII wie^u ; e za od Krzywoustego m()g

otrzyma doljra svrzys]vie, w to nie ma powodu naj-

mniejszego wtpi. Jeli bowiem tav podaje cronilva

Boguchwaowa, to znaczy, e za jej czas()w siedzieli na
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Skrzyiniein potomkowie iiiszei;o Piotrka, czeii:o pore-

dnim dowodem i to by moe, e Skrzyscy jeszcze po

dzidzie Dmiiiiami abdziami si pisz.

Co si tyczy imienia ojca Piotrkowei^o, to ze

wzgldn, e najdawniejsze rikllo, kt(U-e nam to imi
l)odaje, mist]-z Wincent}', \je w kilkadziesit zaledwo

lat po mierci Piotrka i jest ws])(')czenikiem jego

wnnka komesa Bodzanty, nie ma najnmiejszego powodu

do puszczania podania Kadubkowego w j^odejrzenie

i naley przyj za nim, i ojciec naszego Piotrka zwal

si Wlostem. Do skontrolowania tego szczeg('>n brak

zreszt wszelkicli róde, gdy ojciec Piotrka nie wy-

stpuje nigd\' na widowni publicznej.

Rocznik Jcrakowski (Monuiuenta II, 833) zowie

ojca PiotrJcowego Switoslawem. ]Monal3y to wprost

uwaa za myk, skoro o tadm witosawie nie mamy
zgoa adnej scdind wiadomoci, a syn Piotrka rze-

czywicie Switoslawem si zwa; gdyby nie to, e Nie-

siecki (III, 345) o ojcu Piotrlva, Jvt('»rego Gwillielmem

zowie, ])owiada, i go Polacy jiotem Switoslawem na-

zwali. Ot() to wzbudza podejrzenie, i Niesiecki musia
mie jakie, dzi nam nieznane nklo, z lvt()rego wy-

pywao, i ojciec Pioti"lv(')W zwa si Switoslawem,

cliyba, eby to )y ten sam rocznik codopiero ])]-zez

nas wspomniany.

Przypuszczenie, i ojciec Piotrl^a m(')g si zwa
Switoslawem, naljiera pi-awdopodobiestwa, jeli zwa-

ymy, e imi Switosaw jest w rodzie naszego Piotrka,

niezwykle luljianem ; nietylko Ijowiem syn Piotrka zo-

wie si Switoslawem, ale i prawnulc Piotrl^a a syn

lvOmesa Bodzanty, zowie si Switoslawem, i znowu

pozaprawnuk jego a syn Wodzimirza zowie si Swi-
toslawem.

Mosljacli usiuje dowie, e Wlosto tyle znaczy

co Wlosco, a Wlosco tyle znaczy co Woszek, a Wo-
szek jest tbrm zdrobnia imienia Wodzimirz. Z czego

wnosi, e ojcu naszego Piotrka byo na imi Wodzi-
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iiiirz i jtowoliijc si w tej mierze ii;i Imi |i;i|)i<';i Cele-

styna ni z r. li;).'i, w kt(')rej stoi ust|>: dr (issen.sn no-

biliuni fiiro/-tnn dncis llolcslui^ r())iu'tinn l'etrl. Modinull,

Leoiiardl, pittroninn ijtsl/is loci. ()t('> k;i(l\ iiit'U])rze-

dzoiiy ezytaje ]»()\vyszy ustp, rozumie, i Jest mowa
o trzeeli patroiiaeli klasztoru \v. AViii('eutei>,-o, miano-

wicie o komesach Piotrze, Wo(Iziniii'zu i Leonardzie;

ale Mosbacli wbiwszy sobie w gow, e Wlost znaczy

Woszek a Woszek znaczy Wodzimirz, rozumitil <')W

ustp w ten spos()l), e jest mowa tylko o dw()cli oso-

bacli, mianowicie o Piotrze synu Wlodzimirza (Petrus

Ylodimiri) i Leonardzie. Jestto oczywicie Isrednia. Ju
samo spovOJne odczytanie l)uli [>ti})iea Celestyna 111

z r. lli)3 wskazuje, e w tej 1)uli o Piotrze Wocie
mowy by nie moe, ?4dy jest mowa o talcim Piotrze,

patronie klasztoru sw. Wincentci^o, lvt()ry wi'az z dwoma
jeszcze iimymi ws[)(Vlpatronami AYlodzijnirzem i Leonar-

dem dali zezwolenie na wypdzeiue Benedyctynów
z Idasztoru w. Wincentei;'o i w]>rowadzenie tame Nor-

l)ertan6w. Sta si to miao midzy r. 1170 a 1180, za

Zyrosawa, bisl^upa. wrocawslciego, a zatem w cliwili,

kiedy Piotrek AVost od dawna ju nie y. Ow
przeto w l^uli ])a])iea Celestyna 111 wznnanlvOwany
Piotr jest zupenie imi osolj od Piotrlva Wosta i jest

prawdopodoljnie strvjeczny]u bratem Wlodzimirza i Le-

onarda, kt()]"zy znowu midzy sob s bi"ami rodzo-

nymi, a Wodzimirz ten Ijrat Leonarda, swiadkujcy
jeszcze w ]•. 1177, adn niiar ojcem Piotrka Wosta.
Ijy nie moe i z nim w adnym nie zostaje zwizl-^u.

Co do poclodzenia Piotrlsia W^osta, to kronika,

wielkopolslca Bogiicliwalow zwana, ])odaje, e przyby
z Danii na dw()r Bolesawa Krz> woustego, gdzie te
pomidzy dworzan policzony zosta ^). Od tego du-
skiego pocliodzenia naszegcj Piotrka miab_\' pociodzic

jego przymianev „Dunin", gdy Danowie u nas Du-

') Monumeiita II, ")()(;.
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iiaiiii cz>ii Duczykami si zowi. ywociarz Piotrka

opowiada, i on przyby z Czech (kie eadem tempesfafe,

dum Ufa agebanfur, ex Bohemia aduenerat) z czego

wprawdzie nie wypywa jeszcze lvOiiiecziiie, iby mia
by Czecliem, jeno, e opuciwszy ojczyzn sw Dani
i wóczc si po wiecie, jalc prawdziwy Skandynawiec,
w poszuliiwanin za now ojczyzn, wprz()d nim do Pol-

ski, zawita do Czech, a tam, gdy mu si nie s]iodo-

bah:), dopiero Icrolci swe lvii Polsce skierowa.

Gd>' kronika wielkopolska Bogucliwaow zwana,

pisan l)ya za ycia wnuka Piotrka Wlosta , trudno

przypuci, iby tradycya pochodzenia tak sawnego, ba
nawet najsawniejszego swego czasu ma, kt()reg()

imi byo u wszystkich na ustacli, któremu tyle saw-
nych klasztorów i kocioów swoje zaoenie zawdzi-
czao, bya si ju moga tak zamci, iby kronilcarz

nie m(>g o pochodzeniu Piotrka Wosta prawd>' dociec.

Co podobnego nie jest moebnem. Musim>' wic przy-

j za prawd to, co kronika wielkopolska podaje, e
nasz Piotrek by z pocliodzenia Duczykiem, za czem
i jego ])rzymianek „Dunin" bardzo wyranie przemawia.

Przypuszczenie bowiem Mosbacha
,
jakoby przy-

nuanek Dunin, pisany w wiekach i-ednicli pospolicie

Donhi, mia pochodzi od zamku i)()l()()uego pod saskiem

miasteczkiem Dohna w dawnej ziemi misnijskiej, sprze-

ciwia si wszelkim znanym prn\\ idiom imionotworczym
naszego jzyka.

h]tymologicznie biorc nazwa Douiu oznaczaaby
miejscowo, kt()rej zaoycielem by Doua, jak Owi-
cim od Owity, Prandocin od Prandoty, Konin od Ko-
nia, Poronin od Poroni i t. p., ale iby czowiele od

miejscowoci Dona zwa si Doninem, na to w jzyku
naszym, o ile sobie na prdce ]n'zy|)omn mog, cliyba

nie ma przykadu.

Zreszt prócz podobiestwa brzmienia nazw Dona
i Donin, lvtóre zreszt jest bez znaczenia, nic zgol za

liipotez Mosbacha nie przemawia.
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Najstarszy fakt z }'eia iia,szei;<) Piotfka regestnijt.'

kronika wielkopolska, i^dy (pod v. IIOD) wspomina

o jego przybyciu z Danii w modym wieku (adolesccns)

na dw{)r Bolesawa Krzywoustego, od kt()rego w po-

czet dworzan zaliczonym zosta (in famillarcm fiiif re-

ceptus). Fakt ten nie budzi adnej wtpliwoci: Skan-

dynawowie naleeli pod<)wczas do najdzielniejszego ry-

cerstwa na wiecie, a dwór polskicli Piastów ju od

czas()w Chrol)rego otwarte mia tradycyjnie dla takich

rycerz}' podwoje. A skoro Piotrelc j^rzybyl w talviej

wanie chwili, kiedy Krzywousty rozdawa swemu ry-

cerstwu dobra ziemslde, c(') naturalniejszego, e i nasz

Piotrek dosta przy tej sposobnoci do liojne uposa-

enie w Ksiu i Skrzynnem, aby si do ojczyzny tej

nowej ])rzywiza i jej swe usugi na zawsze powici.
TyllvO nie trzeba puszcza wodzy bujnej wyol^rani

i przedstawia sobie takiego Ksia lub Slvi'zynna <')w-

czasnego takiem, jalv jest dzisiaj. W owych bowiem
czasach wasno dworska w tycli majtlcach moga
co najwyej ol)ejmowa po lvilka dziedzin wociaslvich
(radowycli czyli 15 morgowych), z Ictórych lisi po-

przód wieniak(3w wyeliminowa nnisia, aby obdaro-

wany rycerz mia przecie jaki doclukl z nadanych

soljie dóbr.

Przez pierwszych dziesi lat pol)ytu w Polsce nie

spotykamy o naszym Piotrku w rcklacli adnej

wzmianki, jalvkolwielv ju w r. 1108 mia on wedle

lvroniki klasztoru Panny Maryi wybudowa klasztor

w G<)rce (Gorkau), dokd mnicli()W rzekomo z Arro-

vaise z Flandryi sprowadzi. Dopiero midzy rokiem

1119 a 1124 wiadl^uje przy wj-daniu aktu l^ardynaa-

legata Idziego dla klasztoru tynieclviego pomidzy naj-

znakomitszymi (AYczesnymi wielmoami [)olsvimi ')•

') Kodeks dyplom. Tyn. X. 1. p,dzie ziimiast Potrigus ])olooiio

mylnie Poztigus.
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Okuló r. 11-2-2 opowiadaj Herbord i mistrz Win-
centy, i Woodar Rocisawicz ksi przemyski, zbnn-

towa si przeciw Krzywonstemn. Podczas narady,

jakby sobie z Woodarem pocz, objawi Piotrek

Wost zdanie, i jedynym sposobem pomyslneg'o zaa-
twienia tej sprawy byoby dostanie Wolodara w swe
rce. Za zgod przeto Krzywonstego wybiera si Pio-

trelv z garstk doborowycli rycerzy (30) na Rn, a uda-

jc zbiega, skary si przed Woodaj-em na okrucie-
stwa Krzywonstego. Cieszy si Wolodar poz\ slcaniem

takiego ma. Tymczasem Piotrek ])odczas pokiwania,

gdy ksi dalej w lasy si zapuci, korzystajc ze

sposobnoci, chwyta ksicia i zwizanego z sob do

Polski u]jrowadza *).

Wielka, bya rado z tego sukcesu I*iotrkowego

na dworze Krzywonstego, Wolodar musia si ogro-

mnemi skarbami wykupi, a Piotrek otrzyma ^Nlary

lvsiniczv rusk, krewn Zbysawy, maond Krzy-
woustego za on.

Pod r. 1125 opowiada kronilva wielkopolska, Bo-
gnchwaow zwana, mniej ])rawdoii()dol)ne zdarzenie

z ycia Piot]'ka, mianowicie, e gdy kr(')l duski przez

brata swego zamordowany zosta, ojciec Pi(^trlva, prze-

bywajcy na dworze kr()lewskim, zdoa zagrabi w sw
moc slcarby zmarego knUa, o czem syna swego w Pol-

sce UNYiadomi, iby, gdy sam ju jest starcem, przyby
do Danii i slvar])y te zabra. JavO w\prawi si Pio-

trek do Danii, ogldn te skarby, lecz gdy si prze-

kona, e icli bezpiecznie ze sob zabra nie zdoa,
nakoni lvrzywoustego do wyprawy do Danii. Pj'zed-

siwzi Krzywousty t wyjn-aw z doji-ym skutkiem,

a Piotrek ze skarljami powncil do Polski '-).

Co w tem opowiadaniu razi, to naji)rz(jd to, i
adne zreszt rckla liistoryczne o takiej wyprawie
duskiej Krzywoustego nic nie wiedz, a nastpnie

') Moiuiuienta U. 74. 351. ') Monuiuentii U, .')()(;.
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b('/('t,'l(>\\()sc (hilckicj ii \\at|>li\\ t'i w \ |tr:i\\ y. \\y|ira\\;i

ta ))()\\ icni w takicni tylko lazic iiiialahy jakii' taki*'

wytlimiac/.ciiic, ;<l>l»y owe skarhy ki'<'tl('\\ski(', utajone

pr/ez ojca l^ioti-kowc^o (starcino Wlostaj, niialy sir hyy
dostai' Krzywoustemu, ale ilty KrzywoiistN' iiiial |>ize(l-

siebra tak \\y|>rawe w odlejcie strony tylko w tym
celu, aby kiesze Piotrkowa skarbami napeni, wy-

daje si zupenie nieprawdopodobnem.
Pod r. 11.'}-J podaje Dugosz (J, 547), jalcoby ^onies

L^iotj- Duczylc ze Skrzymia zaoy lvlasztor Premon-

strantelc w Strzenie, wymurowa koció, nadal mn
wie Strzelno, a ))isku]) Icruszwicki Swidiiei", koci(i

ten pod wezwaniem s\\. Krzya i N. P. ]\[ar_\i powi-
ci. Jestto wierutna bjca. Nie Piotrek Wost ale pra-

wdopodobnie l?iotr Stary (Magnus) Wszeborowicz jest

fundatorem klasztoru strzeln ieskiei^o, skoro na ])0-

cztku Xin wielvu nie i)otomek Piotrlca Wosta, ale

Krystyn, syn Piotra Wszeboi"owicza jest patronem kla-

sztoru strzel niesciejAO. Zreszt, jakto ]i]'of. Ulanowski

trafnie wykaza, fundacya klasztoru strzelnies^ietco

nie jest wczeniejsz, nad sch>'lek XII wieku.

Roku 113l» buduje Piotrek Wlost klasztor w. Win-
centego we Wrocawiu. Robert, biskup wrocawski,

nadaje temu lvlasztorowi caplice sw. !Miciaa obok kla-

sztoru pooon.
Przywilejem z ]•• lUD Bolesaw Kdzierzaw)- za-

twierdzi uposaenie klasztoru wrocawskiego w. Win-

centego, dokonane przez polslvicli wielmo('>w. Jalco

fundator klasztojMi wystpuje w przywileju comes Pe-

trus, kt()ry klasztorowi Jiada : Wierzbno, Odr, pt'»niej

Opatowicami zwan, Krocienic i Oaw; Paliosaw
w g()raci nada Tasz('»w i myn na Dobrej ; Icomitysa

Wostonisa daa inn wie •, Sdziw()j Swielvcino, Jor-

dan inn wie, Krzysto Jcoo Lignicy inn, Dziwigor

Wejowo, Witoslaw Zasp, Andrzej AYawrzeczyce,
Ratynur Tatoszowo, Bronisz G('>rlv, Sulisaw Pae-
cznic i orawe , Jan za, biskup wrocawski, nada
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dziesicin>' wszystkicli tych wsi, za Mateusz (biskup

krakowski), dziesicin z Wawrzeczyc, Bolesaw wre-

szcie Kdzierzawy nada Icaj^lic w. Marcina we Wro-
cawiu, lvaplic w. Benedylcta w Uiinicy ze wsiami,

docliodanii, omiodniowy in jarmarlciem i Icarczm przy

mocie, jarmarlv w Kostomocie, karczm w Paecznicy
i wsie Grabiszyn, So]volni]vi i Kniazie ').

W ]'. 1144 jest Piotrek Wost na dworze cesarza

Konrada w Magdeburgu
,

gdzie te od arcybislcupa

magdeburs]viego wyjednywa relOcwie w. Wincentego,

Ictóre p]'zybywaj do Wrocawia w czerwcu r. 1145.

Relilvwie te j)rzeznacza Icomes Piotrelc dla wybudowa-
nego pj-zez siebie pierwotnie pod wezwaniem N. Panny
Maryi kocioa, lvt('»ry te odtd lvocioem w. Wincen-
tego si zowie.

Ze Piotrel-: Wost by za czasów Bolesawa Krz>-
woustego zrazu wojewod {princeps m/lfcie) powiadcza
Herbord ; J^ronika Piotrowa zas ]>odaje, e nastpnie
zosta komesem paacowym (jKilatinus), a wskutek te-

stamentowego roz])orzdzenia Ki'zywoustego nawet pia-

stem jego maloletnicli dzieci (i/isfitiiif sitonnn tutorem

tUiorinu).

Na r. 114.') przypada sromotne okakn-zenie Piotr^a.

Opowiada mianowicie Ja^onika wiekopolsica Bogucliwa-
owa "), e Iciedy Piotrelc ostrzega Wadysawa II, aby
zaniecia iirzeladowania swych Ijraci, wzi nui to

Wadysaw za ze, a ojawiajc si, Ijy Piotre<: nie sta-n po stronie przeladowanych jraci, i korzystajc ze

s[)osobnoci, gdy Piotrek wydajc c()rk sw za Jalvs,

ksicia Sorabii, wyprawia oneje wesele we Wroca-
wiu, kaza Piotrlca uj, olei)i i jzylc mu przeci,
co si te stao. Szczegóowo opisuje t zljrodni \:ro-

nika Piotrkowa, dat za podaje nn-znilc kralcowski

oraz rocznik Sdziwoja, ten ostatni mienic Piotrka

wojewod cralcowslcim.

') Haeiiler: Uels X. 1. =) Monumentu II, .r20.
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Prof. Biaecki biorc assumpt, e tak Jjliski cza-

.S()\v Piotrka Kadubek, nic zgoa o olepieniu tego
Piotrka nie wie, i koniljinnjc z faktem, e w p()niej-

szycli czasacli Piotrelv i dobrze widzi i dobrze mówi,
(miao si to sta drog cudu), uwaa cae to podanie
za ])rost bajl^ wytworzon w tym celu, aby g'dy wiel-

moowie wraz z duchowiestwem popenili na ojczy-

nie i swym ksiciu zdrad gówn, naleao pami
tego ksicia w oezacli narodu podemi okruciestwami
zohydzi, aby swoje nikczemne wystpienie przeciw

ksiciu usprawiedliwi ^).

Najnowszy wydawca kroniki o Piotrze Wocie,
Dr Aleksander Semkowicz nie chce si jednak zgodzi
z pogldami prof.Maeckiego, wykazujc, e róne ró-
da (')w fakt olepienia Piotrka Wlosta podaj, i e fakt

ten odbi si nawet o uszy kronikarza ruskiego, yj-
cego przy kocu XII wieku. „Trudno zreszt przypu-

ci, mówi Dr Semkowicz, na co i my si najzupeniej

piszemy, aby mona byo opini publiczn obalamuca
pogoskami, o których nieprawdziwoci kady m(')g si
przekona, a jeszcze trudniej, aby przekonawszy si
o tem, wie ta tak upornie w tylu utrzymywaa si
ródach i nigdzie nie zostaa sprostowan. Sam falvt

olepienia jest tak zwykym w owycli czasach, e wcale
nas nie uprawnia do zaprzeczania go, zwaszcza, e
o niewinnoci i szlachetnoci tej „tygrysicy", jak
Agnieszk Wincenty nazywa, adnych nie mamy do-

wod()W ^).

Po raz ostatni wystpuje nasz Piotrek jako komes
l^alatyn wraz z on sw Mary i synem witoslawem
w r. 1149, kiedy na jego proby bisl^up wrocawski
Walter, zatwierdza klasztorowi na Piasku posiadanie

dwóch kocioów, mianowicie we W^rocawiu ])rzy mo-
cie i na Sobótce, obu pod wezwaniem N. P. Maryi,

') Maecki Autoni: Z przeszoci dziejowej, tom I, ICraków

1897, str. 164. *) Monumenta V, 761.
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oraz dziesiciny z dziewiciu wsi: Strzei^omia, Riisz-

kowa, I.iisiny, Jaraszowa. Pastiicliowa, Ujazdu, Trz-
skowej, Skrobisza i Bystrzycy.

W r. 1153 umiera Piotrek Wost. Rok mierci po-

daje napis nagrobkowy, zamieszczony w rkopisie Li-

ber cancellariae Stanislai Cioek \). Co do dnia mierci

to nelsirolog lubiski zwc naszego Piotrka komesem
wrocawskim, podaje go jako dzie 17 kwietnia, za
nekrolog klasztoru w. Wincentego zwc go komesem
Piotrem zaoycielem lvlasztoi-u {fnndaor loci) kadzie

go na dzie 16 Icwietnia. Rónica nieznaczna jednego

dnia midzy oboma temi datami tern si tumaczy, e
klasztor lubiski o dzie i)(')niej dowiedzia si o jego

mierci; naley przeto jaco rzeczywist dat mierci

przyj dat nekrologu w. Wincentego, to jest dzie
1() kwietuiii.

Jeszcze nekrok)g w. Wincentego i)odaje dat
uiierci jnkiego Wosta, l<:t(')i'eg() dziedzicem Icasztoru

(heres liuiiis loci) nazyw;i. Nie jestto jednac nasz Pio-

trev Wost, lecz inna osoba, co niej wy^azanem bdzie.

I napis grobowy zawarty w i^iber cancellariae

Ciolia , budzi niemae wtpliwoci. Tytuli^ bowiem

tego napisu brzmi: *]pitapiiiun militis Petri, <|ui fuit

septuaginta templorum constructor et iacet in Strzelno.

()t(') jeliby ()w napis nagroljkowy odnosi si rzeczywicie

do tego Piotra, ctóry ley w kociele strzelnieskim po-

chowany, tedy odnosili))- si do zupenie imiego Piotra,

a nie do naszego Piotrka Wlosta. Nasz Piotrec AVost

ley notorycznie ]»orliowaiiy w dawnym kociele w.
Wincentego '), gdzie mia ufundowany nagrobek ])rzez

opata Wilhelma midzy latauu 18.')() a 18<)4 z najusem:

Hic situs est Petru.s, M\ria coniuge fretcs,

Marmohe splendente_, patre Guillhelmo peragente.

') MoiiuiHcata II. 87.').
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Ten za Piotr, kt(')ry ley pocliowaiiN- w Str/eliiie,

i kt()ry jeyt prawdopodobiiie fiiiKlatorcin klasztoru

strzeliiieskiei;o, to Piotr syn Wszebora czyli Wszebo-

rowicz.

e jedneg-o Piotra wzito za driii^iei^o i e finida-

cy klasztoru strzeluieskieii,'o przypisano niewaciwie

naszemu Piotrkowi Wlostijwi, std ]»oszlo, e nulla

redniowieczne o)ju tych Piotr()W zwi zar(')wno starymi

{Petrus cUctns Magnus); e za Pioti-ek Wost by po-

w^szechnie znanym, a o Piotrze Wszeboro\^ iczu prawie

nikt nic nie wiedzia, wic i to, co dotyczyo Piotra

Wszeborowicza, przypisano naszemu Piotrkowi Wo-
stowi. T>ll<;o szczeg(), e w napisie ij;Tol)owcowym jest

mowa o fundacyi 72 lvocio<')w, dowodzi ])onad wszelk
wtpliwo, e ten napis odnosi si do Piotrlca Wosta,
a nie do Pioti'a Wszeljorowicza. Nie bdzie temu sta*

na przeszlcodzie nstp hu/s fuiiddtor doniH.s\ i;'dy nie

ma na to dowodu, e ten napis znajdowa si w ivo-

ciele w Strzelnie, móg si znajdowa w lvociele w.
Wincentego we Wrocawiu.

Zelotyzm Piotrlca w fundowaniu lvlasztor('>w i vo-

cioów, tumaczy cronilai wielkopolska Boguciwaowa
tem, i mu spowiedniiv Ojca w. w Rzymie jako pokut
za zagraljienie svarb()w ]:r()la dusJviego budow i upo-

saenie siedmiu klasztor()W zaleci. Miay by teml Ida-

sztoraini wedle kroniki wielkopolslviej : vlasztor Kano-
nivów regulai-nych N. P. Maryi na pi-zedmieciu wro-

cawslviem, na Piasku, l^lasztoi- w. Wincentego poza

miastem Wrocawiem, klasztor w C^zerwisku, clasztor

zakonnic w Strzelnie, ])robostwo u w. Wawrzyca potl

Kaliszem, Idasztor sulejowsd, prol)ostwo w Mstowie,

a nadto 70 innycli lvOcio()w, z Idcuyci uielvt('>re nie-

dokoczone syn jego Konstanty wylvoczy mia ').

Zapuszczanie si w wyszczeg(')lnianie klasztor(')w

i vOcio()W, ct(')re naszemu Piotrlcowi )d fundacy

') Momuuenta II, 2().
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sw bd przynajmniej znaczniejsze uposaenie zawdzi-
czaj, jest na razie jeszcze przedwczesne. Pierwej mu-
sz wypowiedzie w tej sprawie ostatnie swe sowo hi-

storycy sztuki i wskaza, kt(U'e zabytki arcliitektury

do czas()w naszego Piotrka odnie si pozwakij. Za-

pewne po niejednym ju z tych pomników nie poz(^sta

i hid po dzi dzie, inne ulegy zupenenui przeisto-

czeniu. O dolvadnyn) wyi^azie nie mona nawet marzy.
Tu tylko wypada zastanowi si, o ile wykaz

siedmiu klasztorów, podany w kronice wielkopolskiej,

zasuguje na wiar. Z góry nuisimy owiadczy, e wy-
kaz ten nie zasuguje bezwzgldnie na wiar i wymaga
crytycznego sprawdzenia. ()t<') ju poprzednio wytkn-
limy, e Idasztor w Strzelnie nie Piotrkowi Wostowi,
lecz Pioti'(>wi Wszel)()r(>wiczowi zaoenie swe za-

wdzicza.

Nienmiejsz wtpliwo budzi l<lasztor Kanonikcnr

regularnych u N. P. .Maryi w Wrocawiu na Piasvu.

Bula papiea Celestyna III z r. 1193, podaje imi je-

dnego tylko u]K)sayciela tego klasztoru, a tym jest

nasz Piotrek. Mia tm nada klasztorowi dziesicin ze

wszystkicli posiadoci, odziedziczonych po sw\'m ojcu

i dziadku oraz robocizny wieniak('>w. Fundatora tego

klasztoru lub innych dobrodziej('»w, bul ])owysza wy-

ranie nie wspmnina wcale, tak, i czytajc- te bul ma
si wraenie, jal^oby nasz Piotrek by zgodnie z kro-

nik wielkopolsk fundatorem tego klasztoru.

Wydany w r. 1149 czy te 1150 przywilej bislaipa

wrocawskiego Waltera dla pomienionego klasztoru

N. P. jNIaryi w AYrocawiu na Piasku, ol)ejmujc\' za-

twierdzenie posiadoci tego Idasztoru , wymienia, i
wydany jest na proby komesa palatyna Piotra, ony
jego Maryi i syna witosawa i hmych wielmoów
polskich.

Ot(') jeli nasz Piotrek Wost jest fundatorem

klasztoru N. P. .Alaryi na Piasku, to jakie znaczenie

moe mie ona jego Marya i syn witosaw. Wyjania
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t kwesty kamie znajdujcy si po dzidzie w ko-

ciele N. P. Maryi we Wrocawiu, wyobraajcy w rze-

bie N. P. Mary z dziecitl^iiem na rku, na tronie

niskim, po prawej rce osob ofiarujc Matce Boskiej

koci() o dw(>cli wieach, po lewej rce przyklknjcego
modziana ze zoonemi do modlitwy rkami. Na ka-

mieniu tym jest napis

:

Has matri yenie tibi do Maria Marie,

has offert edes svent0slaus mea proles.

Z tego napisu wynilca niewtpliwie, e ja;o fun-

datora vlasztoru u N. P. ]Maryi na Piasl^u we Wroca-
wiu naley uwaa waciwie witosawa, syna na-

szegx) Piotrka.

Wobec tego sprawa tak si przedstawia, jeli

chcemy pogodzi ze sob r()da, e klasztor u N. P.

Maryi we Wrocawiu na Piasku zacz budowa nasz

Piotrek Wost i prawdopodobnie nie dokoczy budowy,
e po jego mierci prowadzia t judow dalej pozo-

staa po nim wdowa Marya wraz z swym maoletnim
synem witosawem. Gdy bowiem owa pyta erekcyjna

wspomina tylko Mary i witosawa, a o Piotrku a-
dnej zgoa wzmianvi nie czyni, widoczna, e budowa
ukoczon zostaa ju po mierci Piotrka i ofiarowana

imieniem pozostaego syna witosawa.
Take co si tyczy lvlasztoru sulejowskiego zaclio-

dzi bardzo powana wtpliwo, czy nasz Piotrelv ]3ra

jalvivolwielv udzia w fundacyi tego dasztoru. Najda-

wniejsze przywileje tego klasztoru, niestety przewanie
podrobione, nie pozostawiaj przecie adnej wtpliwo-
ci, e jedynym zaoycielem klasztoru sulejowskiego

by vsi Kazimirz Sprawiedliwy, o naszym za
Piotrku milcz zupenie.

Dalsze ^adania co do fundacyj naszego Piotrka

nie le w ramacli pracy niniejszej, wic nad niemi

przechodzimy do poi-zdku dziennego, a zastanowimy

si tylko nad jego stosunkami rodzinnemi.

Tom II. Ig
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Zaznaczymy tylko miniocliodem, i w r. 1146 bra on

udzia przy fundacyi l^lasztorn w Trzemesznie, nadajc?

temn Idasztorowi wie AYostowo ze znaczn czci
jeziora Gopo; i r()wnie nalea do nposaycieli bi-

skupstwa wrocawskiego, nadajc onemu trzy wsie:

Golenino w ])ol)liu Borkn, Tiiroln i Skriowo okoo

Pajczna.

e ona naszegtj Piotrka, zwana tave comitissa

Ylostoidssa, zwaa si jNIary, co do tego rikla nie na-

strczaj adnej wtpliwoci. Napis grobowcowy w ko-

ciele w. Wincentego, tal^lica erekcyjna w vOciele

N. P. Maryi na Piasku we Wrocawin, wreszcie nieda-

towan>' doliument bislvnpa \\rocawskiego Waltera

(z r. 114i) lub 1150), uciylaj wszelk wtpliwo w tej

mierze. Inaczej rzecz si ma z potomstwem naszego

Piotrva.

Kronika wielkopolska wspomina, e niewyko-

czone przez Piotrls:a Wosta l<:ocioy, wykocza syn

jego Konstanty ; kronilca Piotrlva wspomina o synu

Idzim, który olepionenui ojcu towarzyszy na wygna-

nie; doicument wreszcie biskupa Waltera oraz tablica

erekcyjna kocioa N. P. ^Nlaryi na Piasku we AYroca-

wiu wspominaj jednali tylko jednego syna Swieto-

sawa, z czegoby wynilvao, e nasz Piotre^ mia tyllco

jednego syna, któremu na imi byo Switosaw, Idzi

lub Konstant)'. Opr()cz tego mia komes Piotrels: córk,

któr rolvU 114.') wyda za Jalvs, rzekomo lisicia serb-

skiego.

Co si t}'czy ojca Piotrkowego, to sikoro knmi^^a

Kadul3lva naszego Piotrlva nazywa Petrus WloMides,

tedy nie ulega wtpliwoci, e ojciec Piotrk()W zwa si
Wostem. Ale tn zaraz Ijudz si dwie wtpliwoci:

imi „Wost" ma brzmienie cz>'sto sowiaskie, jalce

to pogodzi z rzekom dnslvOci ojca Piotrkowego;

drug wtpliwo stanowi fakt przytoczony w bnli pa-

piea Celestyna III z r. 1193, wedle lvtórego nasz Pio-

trek nada Idasztorowi u N. P. Maryi na Piasku we
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Wrocliiw iii dziesicin /.e wszystkicli posiadoci, J:ikit'

po swym ojcu i dziadku odziedziczy, a byy to same
posiadoci lece na Szlsku. Jeli ])rzeto ju ojciec

i dzifid naszego Piotrka posiadiil dobra nienichome n;i

Szlskii, w c('» si ()l)r(')ci rzelcoma dnsko naszego

Piotrka. Est inodns In rehi(s. Imi „Wlost" nadawiine

ojcu Piotrkowemu a j^otem i Piotrkowi samemu, nie

byo imieniem, Ictóreby sobie ojciec Piotrlv()w z Danii

przyni('»sl. Ojciec Piotrlv()w mia zapewne inne skandy-

nawslcie imi, lvt(')re gdy Polakom niezi-ozumiae i z du-

cliem polskiego jz>ka niezgodne byo, dali nui prze-

zwisko Wost. Rzecz filologów wytumaczy to ])rze-

zwisko „Wlost" i czy ono moe by skrócon foi-m

imienia Wodziuiirz, jalv chce Mosbacli. Jeszcze latwiej-

szem jest wytumaczenie, jakim sposobem ojciec i dziad

naszego Piotrka prz\szli do posiadoci ziemskici n;i

Szlslvu. Piotrev przyby do Polski w wielvU modoci;i-

nym ((idolescens), m(')g wic pod(')Wczas y jeszcze

i ojciec jego w sile wieku i dziadek jalco starzec. Z nimi

wic, to jest, z ojcem i dziadem przesiedli si nasz

Piotrek (o Polski; a e w Polsce podówczas idea se-

nioratn, idea starszestwa wiekn bya w caej |>elni

w zachowaniu, wic oczywicie dopnlvi y ojciec i dziad

naszego Piotrlva, wszelkie nadania dóbr ziemsldch czy-

nione przez Krzywoustego na rzecz szlacity, lvtóre

])odówczas wanie byy w ])enym tovU, czynione l)yy

nie naszemu Piotrvowi, lecz jego dziadowi. Tym spo-

sobem przyszed dziad naszego Piotrka do posiadania

dóbr ziemsvicli na Szlsku ju na pocztl^n Xri wieku,

l-^tih-e po nim ojciec Piotrka, stary Wost, a po tyme
nasz Piotrelv odziedziczy. Ow ustp przeto z Ijuli pa-

piea Celestyna III z r. 1103 nie jest Ijynajnmiej tego

rodzajn, iljy wobec niego duskie pociodzenie komesa
Piotrka Wosta utrzyma si nie dao.

Jak si jednav nazywa dziad Piotrka Wosta, nie

wiemy. ])omys tylko bardzo prawdopodobny jest, e
sko]"o r(»d Piotrka uywa prol^lamacyi abd, za pro-
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klamacya ta, jest imionowa i wskazuje, e tak si zwa
pradynasta tego rodu, tym za pradynast w Polsce

by dziad Piotrl^ów, przeto oczywicie ten dziad Piotr-

liów by ze wzgldu na swoje rodzinne skandynawskie

nazwisko, przezywany w Polsce przezwiskiem abd.
Imi Wost byo w rodzie naszego Piotrka i u jego

potomlvów bardzo czsto uywane ; mamy tal^ie miej-

scowoci, jak : Wost(hv w powiecie sandomirskim,

Wostowice w pow. kazimirskim, Wostowice w pow.

szkalmirskim, Wostowice w powiecie zgierskim, Wo-
sty w pow. tylvOcisls;im, Woszczanów w pow. gosty-
skim, Woszczowa w pow. kielecl^im, Woszczowice
w pow. szydowskim i Woszczówl^a w pow. lvieleckim,

a kada z tycli miejscowoci innego AYosta ma za za-

oj^ciela ; oprócz tego lvill<:u Wost()W zapisanycli jest

w nels:rologu klasztoru w. Wincentego oraz w albumie

koniraternii klasztoru lubisl^iego.

Naszemu Piotrl^owi zawdzicza swe zaoenie mia-

sto Piotrlv()W. Stannica Piotrlcowa przecliowana w r-
Icopisacli Dugoszowycli, wygldaa tak:

378. Prandota I. Swiadkuje on na
dolvumencie lvardynaa -legata Idziego,

wydanym dla klasztoru t3'niecviego mi-
dzy latami 1119 a 1124.

Jestto senior rodu Odi-owów. Jego gniazdem ro-

dowem b>' Prandocin, wie parafialna w ]iow. mie-
chowskim. Do posiadoci jego opr()Cz Prandoeina na-
leay jeszcze Kacice, Sdowice, Januszowice, Koskie,
Odrow Stary, Gosa, Niewin, Modliszewice, Kaza-
n()w, Popowo, Dziebadzice, Biaacz()w i inne.

jNIia on trzecli synów: Prandot II na Prandoci-
nie, Szawa czyli Pawa na Koslvici i Dobiesawa na
Biaaczowie, o któryci niej.

Zdaje si, i jegoto mier jest w nela-ologu kla-

sztoru w. W^incentego pod dniem 30 stycznia za-

pisana ').

') Moniimenta "\^, 67fi.
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W ()dr('»iiieiiiu od swci^o syna modszego Praii-

doty, zwany bywa nasz Pniiidota niekiedy Starym

(Magnus Frandota).

Niezwykle interesnjcym jest szczeg('>l , zawarty

w przywileju Bolesawa Wstydliwego z r. 1243, a po-

tem w p()niejsze zatwierdzenia przejty, e Stary Pran-

dota wykonywa w dobraci swoich Prandocinie lus

uue et haculL Jus aque et haculi to s sdy boe, a sd\'

boe jeszcze w XIII wiekn naleay do atrybnt(^w mo-
narszego dworu. JaJve wytumaczy to wykonywanie
najwyszej, bo nadwoi'nej jurysdykcyi przez Starego

Prandot nad poddanymi swymi w Prandocinie i to

na pocztku XII wieku, lviedy o jurysdylccyi patrymo-

nialnej szlachty nad swymi poddanymi jeszcze mowy
by nie mogo?

Dwa s sposoby wytumaczenia: albo Stary Pran-

dota mia w Prandocinie osadzonych tylko niewolników,

a w takim i'azie suya mu z natury rzeczy nad nie-

wolnikami wszelka jurysdy]vcya, i to jest najbardziej

prawdopodobne wytumaczenie owego lus aiie et haculi,

albo te Stary Prandota by w tamtych okolicacti, moe
w arnowie, l^omesem grodowym, i ow jurysdyl^cy

najwysz wykonywa nie jalvO dziedzic Prandocina,

ale jako komes grodów}', co te nie jest niepodobnem do
prawdy.

379. Wszebor II. Kronika Kadubka i wielco-

polska mieni go by naczelnym wojewod (princeps

milicie) podczas ostatniej wyprawy Krzywoustego na
Wgry (1138) ')•

Po mierci Krzywoustego stan on po stronie

ucinionycli ])rzez Wadysawa modszycli Ijraci ").

Z imienia sdzc, nalea on do jednego rodu
z Wszeborem (III) modszym, a wic do rodu Ogniwów
czyli Lubowlit()w.

') Monuineutu II, o.jD, .516. *; Ibidem ;5G(i
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Trzy wsie \Yszelj()rv istniej w dawnej Polsce,

wszystkie na Mazowszu; jedna w pow. biebrzaskim,

druga w wgrowskim, trzecia w stanisawowskim. Któ-

raby z nich do naszego AVszebora naleaa, oznaczy
niepodobna; w kadym razie woljec favtn, e wszyst-

lvie te wsie le na Mazowszu, naley nwaa naszego

Wszebora jal-zo wielmoe mazowiecviego.

8wiadvnje on na przywilejach dla klasztoru mo-
gilnieslviego i trzemeszeskiego, a mianowicie na przy-

wilejaci ksinej Salomei i Bolesawa Kdzierzawego
dla klasztoru mogilnieskiego, oraz na przywileju lvar-

dynaa Hnmbalda z r. 1146 dla klasztoru trzemesze-

sviego. Na przywileju Kdzierzawego dla klasztoru

mogilniei')s]<:iego wystpuje javo prbicep.s nulicie.

Klasztorowi trzemeszeskiemu nadalcociiU w Kor-

czynie z dwoma wsiami i innemi poytkami. Nada on

lvlasztorowi wrocawskiemu na Piasku za czas(v pier-

wszego opata tego klasztoru Ogiera, wie Olenic
(Klein Oels), a w zapisce odnonej zwan\- jest ])owino-

watym (cogindns) Icomesa Piotrlca.

W r. 1161 ju nie yje; natomiast w tym roku

wystpuj ju synowie jego Krystyn i (^tto z Wierzbic

ze Stefanem prawdopodobnie stryjem swoim a l)ratem

Wszeliora 11.

Stannica jego, o ile sdzi mona z ]jieczci Ida-

sztoru strzelnieslciego, w\ygldaa tak:

380. Warsz zaoyciel Warszawy,
póniejszej stolicy knUestwa pols<:iego;

bdzie to prawdopodobnie jeden z synów
Mciny lub Boeja, wymordowanycli
(1108) przez 8witopel<:a czeskiego, lvt()ry si do Polski
scln-oni i da p(»cztev rodowi szaclieclciemu polskiemu
Rawicz()w.

W najstarszycli bowiem povoleniacli rodu Kawi-
czów przychodz imiona i Boeja i Mciny i Warsza,
a Mcina jest ju reprezentantem zaraz nastpnego to

jest XI pokolenia, tak, e m()gby uchodzi za syna
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owei^o Warszii, tein l)ar(lzi('j, i;(l\ ma syna i'('»\viiu'

Warsza imieniem.

R()cl Wersz(>\v('(')\v schnmiwszy si do Polski, zosta

zwyczajem w owycli czasaeli praktykowanym, w c^elu

uzyskania szlafliectwa polskiegx) adoptowany do rodu

Ogniwów czyli ljiibowlit()\v, reprezentowanego ])ofl()\\-

czas przez dwóch \Vszebor()w, starszego i modszego,

z kt()rycli starszy ))y naczelnym woje\^oda (pri//cej).s

iniUcie).

Stannica rodu \Verszowc(')\v, widoczna na jeczci
Warsza, kasztelana krakowskiego, z r. 1278, wygl-
daa tak:

381-a. Rawa, praojciec rodu

szlacheckiego polskiego Rawicz()w,

zaoyciel mazowieckiego grodn

teje nazwy, oczywicie najstarszy

z czlonk(nv rodn Werszowc()w, zbie-

gych w r. 1108 z O.ecli do Polski.

Gdy imi Rawa pomidz>'
imionami czeskiego rycerstwa nie

l)rzychodzi wcale, przeto ten pra-

dynasta musia w Czechacli inne-

go nywa imienia, a dopiero tu

w Polsce Raw przezwany zosta.

Jest bardzo pontnem, aby proklamacy Rawa
uwaa nie za proklamacy imionow, lecz za topogra-

ficzn. Wszelako sufiks patronimiczny „icz" (Rawicz)

tali kombincy niemoebn czyni.

Trudno te przypuci , iby Rawa , kt<')ra jest

w wiekach rednicli jednym z najznakomitszych gro-

dów mazowieckicli, l)yla kiedykolwiek ])rywatn a nie

ksic wasnoci, a musiaal)y by koniecznie gnia-

zdem rodowem jakiego czlord^a rodu Rawicz()W, gdyby
za proklamacy topograliczn suy miaa.

381-b. Dziwigor czyli Dziwisz. Hwiadkuje on na
dokumencie lvardynaa -legata Idziego, Nwdanyni dla

klasztoru tynieckiego pomidzy r. 1110 a 11 -'4.
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W pi'zy\vilejii Bolesawa Kdzierzawego z r. 1149

jest wsponiuiany, i nada klasztorowi wrocawskiemu
w. Wincentego wie Wejowo.

Okoo r. 1170 jn nie yje. Okoo tego Ijowiem

rovU wsi^omniany jest w albumie konfraternii klasztoru

Inljiskiego syn jego Siemian Dziwiszowic ').

Jego gniazdem rodowem jest wie Dziewirzewo

w pow. wgrowieckim.
Nekrolog' klasztoru w. Wincentego trzy daty

mierci Dziwigor()w podaje, jedne 28 kwietnia, drug
28 wrzenia, trzeci wreszcie 4 lipca

;
przy tej trzeciej

dodaje do imienia Diuigorius o))janienie laicus, z cze-

goby wynikao, e tamtyci dwóch Dziwigorów Ijyo

zakonnilcami, a tylko ten wieckim, wol^ec czego ta

ostatnia data odnosiaby si do naszego Dziwigora.

Dziwigor nalea sdzc po imieniu do rodu szcze-

powego Jelit(')w-lvoicn"og(')W-Nagodziców ; tylco bo-

wiem tego rodu czonlcowie uywaj w wiekaci re-

dnici imienia Dziwisza, i to stosunicowo do czsto.

Do tego polcolenia nale}' jeszcze cay szereg do-

stojnilvów kocielnycli, o Ictóryci, v.'/.jhy do rodów szla-

clieclvicli naleeli, odgadn nie umiem, wic leli w po-

czcie rycerstwa polskiego redniowiecznego pomijam,

a tyll<:o dla pamici tu przytaczam

:

Marcin, arcyl3iskup gnienieski, vt()ry odprawia
pogrze) Wadysawa Hermana w Pocai (1102), a któ-

remu tal<e dedylvOwan jest kroniva Galla (1110) ");

Baldwin, biskup krakowski (^ 1103 f 1109) 3);

Maur, biskup krakowski (* 1110 f 1118) "'), kt()-

remu r('>wnie dedykowana Icronika Galla;

Radost, biskup krakowski (* 1118 f 1142) jjowo-

any w akcie cardynaa-legata Idziego dla Iclasztoru

tynieckiego, wystawionym midzy r. 1119 a 1124 *);

') Monmueuta V, 596. *) Monumenta II, ódl.

3) Ibidem II. 795, 796, 831, 874, 930.

') Ibidem II, 797, 831, 832, 874, 915.

") Ibidem II, 778, 797, 832, 874, 909. Kodeks t}'niecki X, 1.
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Piotr, biskup wrocawski (^ 1074 f 11 10) ');

Zyrosaw, biskup wrocawski, kt(h"emu dedyko-

wana jest midzy innemi kronika Galla (1110);

Hejmo, biskup wrocawski (f 1126) ');

Pawe, biskup kujawski, kt(')reuui dedykowane s
dwie ksigi kroniki Galla (1110);

Szymon, biskup pocki, którenui dedykowan jest

midzy innemi pierwsza ksiga kroniki Galla (1110);

]VIiclia , kanclerz Bolesawn Krzywoustego, któ-

reinu dedykowane s dwie ksigi kroniki Galla (1110);

wreszcie rocznik witokrzyski wspomina pod r. 1121

jakiego Hektora, który zabit}' zosta ^).

§ 10. Jedenaste pokolenie rycerstwa polskiego wieków
rednich, 1134— 1166.

382. Grot, i>raojciec rodu szlaclieciciego polskiego

Grotów.

Gdy imi Grot u nas jest waciwem rodowi Ha-

wiczów, za ród Rawicz<>w dopiero w dziesitem poko-

leniu z Czech do Polski przyby, przeto zdaje si , e
ród szlachecl^i Grot(nv, jest tylko lini poboczn rodu

szczepowego Pawiczcjw, za praojciec tego rodu Grot

nie moe nalee do wczeniejszego, jak do jedynastego

pokolenia.

383. Marcin Sukowicz (syn Sulca N. 376), wiad-
l^^uje on ju wraz z ojcem swym na akcie kardynaa-
legata Idziego, wydanym dla klasztoru tynieckiego,

pomidzy r. 1119 a 1124 *).

W r. 1153 wiadkuje na przywileju Jana, arcybi-

skupa gnienieskiego, wydanym dla klasztoru Cyster-

sów w Brzenicy (póniej w Jdrzejowie) "')•

') Ibidem LI, 778, 7i»7. -) Ibidemll, 797, 874.

^) Ibidem II, 774. *) Kodeks tyniecki N. 1.

') Kodeks mao])ol,ski II, 372.
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W r. 1161 wreszcie jest obecny z ksitami Bo-

lesawem Kdzierzawym i lienr>'kiem sandomirskim

przy jjowiceiiu kocioa w czycy ').

Naley on tak jak i jei;() ojciec ]>rawdopodobnie

do rodu 8tarz()\v.

Tu z kolei przytoczy mi wypada imiona lvil]vu

rycerzy, zapisany(;]i w albumie konfraternii ]vlasztorii lu-

biskiego, kt('nych wpis do albunui zdaniem wydawcy
tego pomnika, luistpi midzy r. 1134 a 1150, wic
oczywicie do jedynastego pokolenia rycerstwa pol-

skiego wiek('>w si"ednicli nale:

384. Degno I.

386. Odolan I.

388. Stojgniew II.

390. Bogumi II.

392. Uniegost.

394. Sulisaw III.

396. Mikora I.

398. Nacemir.

399. Czewój II. .Swiadkuje on na ])rzywileju l^sinej

Salomei dla Idasztorii mogilnieskiego, do roku 1143

odkazywanym -). imi jego na t>ni pi'zywileju pooone
jest mylnie Cecliawy, a powinno brznue Czechwoj. Imi
Czew()j bowiem zoone jest z dw(')cli ródosowów
imionotw<')rczycli : Czecli lub Ciecli i AV(')j, z czego si
zrazu wytwoi'zyo imi Czecliw('»j lub Ciecliw()j, a po-

tem Czewój. Jegoto niewtpliwie gniazdem rodzinnem

bdzie Czewojewo, wie w powiecie mogilnicvim.

400. Andrzej II syn biskupa, wiadlcuje na powoa-
nym codopiero przywileju ksinej Salomei bez daty,

wydanym dla klasztoru mogilniesciego, a odkazywa-

nym do roku 1143.

385.
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401. Degno II. Swiadkiijo oii nu wspoiniiianyiii

powyej przywileju ksinej Salomei, rzekomo z r. 1143

dla klasztoru moi>ilnieskiego, nastpnie wiadknje na

przywileju Mieszka Starego z r. 1145 dla klaszt<H-u

trzemeszeskiego i wreszcie wiadknje na innym wt-
pliwej autentycznoci |)rzywi]eju tego jNIieszka Sta-

i-ego z i'oku rzekomo 1200 dla klasztoru mogilnie-

skiego ').

W r. 1145 nadal on klasztorowi trzemeszeskiemu
wie Owiek z trzema jeziorami na wyczn wa-
sno.

W r. 1176 wysti)uje ju syn jego Szymon.

.Tak wygldaa stannica tego Degnona otrzymu-

jemy wiadomo z oiyginalnego tlokn dwustronnego,

znalezionego na gruntach wsi Plowce, a nale(^ego do

dw()ch Degnon()w, sn ojca i syna, ktcuy to tok po

rzebie sdzc nie moe by starszy nad koniec XIII

wieku. Dwa imiona l)egnon(')w wyrnite na toku,

wobec tego, e imi to do rzadko uywanych naley,

dozwala nam przypnszcza z pewnem prawdopodobie-
stwem , i wszyscy ci trzej Degnonowie do jednego

wsp()lnego rodu nale.
Wedle stanncy sadzc nkl Degnon('>w byby jedn

z modszycli linij rodu szczepowego Po])ielid<')W.

') Kodeks wielkopolski 1, NX. !). II. ;;(;.
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40J. Radzisaw albo Radosaw. Swiadknje oii na

tylekro wzmiankowanym przywileju ksinej Salomei

bez daty (1143) dla klasztoru mogilnieskiego; wiad-
kuje r()wnie na przj^wileju bez daty Kazimirza Spra-

wiedliwego dla szpitalu ik()w zagojskich, odkazywanym
do r. 1173').

W akcie patryarcliy jerozolimskiego z r. 1198

jest przywiedzione, i nada on klasztorowi miechow-

skiemu Skarysz()w wraz z kocioem, januarlviem i kar-

czm, oraz Rzepin w pow. oi)atowskim wraz z podda-

nymi -). Jest on w tym accie zwany cones in Sdudo-

miriensi prouincla, z czegol^y wynii^ao, i Ijy co naj-

mniej Icasztelanem, jeli nie wojewod sandomirslcim.

AA^ojewod móg by sandomirsl^im tylko do roku

1166, gdy w XII wielvu nie istniej jeszcze wojewo-

dowie ziemscy, ale tylko nadworni. Ot(') gdy Icsi
Henrylc otrzyma dzielnic sandomirsk , musia sobie

na dworze swoim ustanowi godno palatyna czyli

comesa paacowego ; ale z bezpotomn mierci ksicia

IIenry]va w r. 1166, zgasa i godno ta l^omesa paa-
cowego, tembardziej gdy nawet dzielnica sandomirslai

w caoci si nie utrzymaa, lecz na trzy czci, prawdo-

podobnie sandomirslv, wiliclc i arnowsk podzielon

i midzy Mieszlva Starego, Bolesawa Kdzierzawego
i Kazimirza rozdzielon zostaa.

403. Zbyut I. wiadlcuje on na przywileju Icsi-

nej Salomei dla klasztoru mogilniensl^iego, rzelcomo

z r. 1143, na przywileju Mieszka Starego z r. 1145, dla

dasztoru trzeuieszeslviego, na przywileju l^ardynaa

Ilumbalda z r. 1146 dla tego klasztoru, wreszcie na

przywileju Jana, arcylDiskupa gnieniesliiego z r. 1 153,

dla lvlasztorii Cystersów w Brzenicy (Jdrzejów) *).

W r. 1153 zakada on dasztor w eknie i na-

daje mu wsie Rgielzlco z jeziorem, Straszewo, Pa-

') Rzyszcz. Muczk. lii, N. (!. '^) Kodeks maopolski U, 37-"). '

') Kodeks wielkopolski 1. NN. 9, 11. 12. Kodeks maop. II, 372.
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iiigrod i ekno z jarmarkiem i karcziiui '). Prawdo-
]tod()biiie w tym mniej wicej czasie nfundowa Zljynt

JcocicU w. Jakul)a w jNlogilnie, nadajc mn wie Jio-

i^-nszyno ").

ona za Zbylnta, niewiadomego nazwislva, nadaa
klasztorowi mogilnieskiemu wsie Gocisawie i Kacz-

kowo ^).

Zbyut naley do panckiej linii ]'odn Starzów.

Niekt()rzy badacze s zdania, e panccy Starzowie

z maopolskimi Starzami nie zostaj w adnych zwi-
zkach pokrewiestwa i dwa znpenie obce rody przed-

stawiaj. Metrykami zapewne dzi trndno udowodni
polvrewiestwa tych dw('>cli rod()w ; ale jeli identyczno
herbu (Topór u obu rod(')w) nie ma adnego waloru, to

moe ten szczegó nie bdzie bez wartoci, e niedaleko

dawnego grodu Wojnicza, ley nad Dunajcem wie Zby-

lutowska góra , oczywicie gniazdo rodowe Zbyuta,

a w najbliszem ssiedztwie wie Sieciecliowice, wido-

cznie gniazdo rodowe jakiego Sieciecha , a przecie

imi Sieciech to klasyczne imi Starzów maopols]s:ich.

Te dwde wsie ssiadujce ze sob: Zbyutowska góra

i Sieciechowice wiadcz dowodnie, e kiedy (nie-

dawniej jak w XII jeszcze wieku) ssiadowali ze sob
czonek rodu Starzów pauckich i czone]v rodu Starzów^

maopolskich.

Zbyut mia trzech s\'n(nv : Sawnika , Piotra

i Ogiera, którzy w r. 1153, przy fundacyi klasztoru

lel^neskiego, temu klasztorowi wsie Koprzywice i Mo-

kronos nadali.

404. Komes Czyema czy te Secema. Prawdziwe

imi tego wielmoy nie daje si z pewnoci oznaczy.

wiadkuje on tylko na przywileju ksinej Salomei

rzekomo z r. 1143, wydanym dla klasztoru mogilnie-

skiego, i tam jego imi wypisane jest ortografi re-

') Kodeks wielkopolski I, N. 18. ') Ibidem N. 3.

') Ibid. I, 18.
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dniowieczii „Zyzeiiia cou\e.<:''\ co moe i'(')\viiie dobrze

znaczy Czyem jak i Secem.
Ponkl miejscowoci dawnej Polski mamy bowiem

dwa Czyeminy, jeden w pow. askim
,

par. Tuszyn,

drugi w pow. iklkim, par. Rzg()w i dwa Secemin)-,

jeden par. w ])ow. woszczowskim , di"ugi w pow. so-

cliaczowskim, par. Ghisk, lecz kt()ra z tycli wsi mia-

aby by gniazdem rodowem naszego Czyem\' czy

Secemy, rozstrzygn nie jestem>^ w stanie.

405. Komes Mikora II. Wystpuje on najpierw

w r. lUf), w |)rzywileju Mieszka Starego, z nadaniem
wsi Jeów w poblin Waniowa, klasztorowi trzeme-

szeskiemu ').

W r. 114;) wiadkuje na przywileju Bolesawa
Kdzierzawego dla klasztoru wrocawskiego w. Win-
centego -), za w r. 1 158 wiadkuje na przywileju Jana
arcybisl:upa gnienieskiego, dla l^lasztoru Cysters<)w

w Brzenicy ')•

AV r. 1175 nadaje on klasztorowi Inbiskiemu wie
órawin z rolami, 25 klaczami, (5 woami, 3 lvrowami,

karczm i mostem koo Widawy, opricz tego dworek
i sad w^ Olbinie (zapewne w Elbingn), k, rol, 2 je-

ziora, dziewit ryb i docli()d na rzenikacli 'MM) de-

narów *).

Klasztorowi niiecliowskiemu zas dal wie Chem
nad Rab wraz z kocioem i dziesicinami, l^arczm
i jarmarkiem, dalej Nieszkowice, sól w Bochni, Prze-

wieczanach i Sidzinie oraz karczm Studek ^).

Na stare lata wstpi do klasztoru lubiskiego
i temn lvlasztorowi zapisa gniazdo swe rodzinne Mi-

korzyn w Wielkopolsce ").

Nekrolog klasztoru lubiskiego podaje dat jego

') Kodeks wielkopolski I. \. 11. '; Mosbach: Piotr str. 10l>.

") Kodeks maopolski II. 37-2. *) Kodeks wielkopolski 1, N. 21.

') Kodeks maopolski 11. oT."). '•) ^lonumeuta V. (i.'!.').
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w. Wiiieentei^o iia dzie 27 padziernika ').

Potomstwo jego nie jest znane.

406. Mcina. Swiadknje on w r. 114.") na przywi-

lejn Mieszka Starego dla klasztoru trzenieszeskiego

(Montiims), i znowu w r. 1146 na dokumencie kard\-

naa Humljalda dla tego klasztoru ").

W r. 1161 (Mantina) jest obecny na dworze ksi-

t Bolesawa Kdzierzawego i Henryka sandomir-

skiego przy powiceniu kocioa w czyc>' '').

Jego gniazdem rodowem jest wie [)ar. JMcina,

w powiecie limanowskim.

Jest on niewtpliwie czonkiem rodu szlaclieckiego

polskiego Rawicz()W, a prawdopodobnie synem jednego

z tycli Werszowc(3w, którzy z Czeci do Polsvi w i'. IIO.S

zbiegli, a którego tu Raw zwano.

Jego synem jest Warsz , Ictóiy wystpuje ju
w r. 1189, sn ju wtenczas stary jNIcina nie y.

407. Komes Dzierykraj. Swiadkuje on w r. 114.')

na przywileju Mieszca Starego dla klasztoru trzeme-

szeskiego, a w r. 1 146 na accie vardynaa Humljalda

dla tego klasztoru, wreszcie w r. 1153 na akcie fun-

dacyjnym Zlj\'uta dla klasztoru e^neslviego ^).

W r. 114.") nada clasztorowi trzemeszeskiemu

wie Gsaw i Konratowo wraz z jeziorem Golsze.

Potomstwo jego nie jest znane.

408. Komes Stojsaw, nada w r. 1145 Iclaszto-

rowi trzemeszeskienui gniazdo swoje ]'odzinne Stojsa-

wie, dzi nieistniejce •')

Nels:rolog klasztoru w. Wincentego podaje dat
jego mierci na dzieii 7 padziernika ''i.

') Moiiumeuta V, bl2, G3.'), 710.

'') Kodeks wielkopolski 1, NN. 11 i 12.

^) Kodeks maop. II, N. 37o.

*) Kodeks wielkop. NN. 11, 12, 18.

•') Kodeks wielkopolski I, \. 11. •*) Mouiiinenta \\ Ton.
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400. Komes Janusz, Ijrat komesa Trojana a syn

Wojsawa I (N. 337).

W ]". 1146 nada on lvlasztoro\vi trzemeszesl^ieinu

Strzelno wraz z wszelliiemi iiytlcami ').

AV tyme rolvn wybndowa on w Trzemesznie k:o-

ci() w. Jana ewangieisty, Ictóremu nada wsie Siera-

Icowo, Ostrowite, Jannszowo (widocznie gniazdo swoje

rodowe) i Cliorzelino. Oprócz tego wraz z on sw Su-

lisaw, nada temu J^ocioowi poow karczem, jar-

mar<:()W i ce w grodzie wyszogrodzlcim oraz wie o-
skunie i zastaw ryl)n na rzece Brdzie.

Jest on wraz z dworem ]vsit Bolesawa Kdzie-
rzawego i Henrylva sandomirslviego n\' r. 1161 przy

powiceniu lvOcioa w czycy.
W r. 1175 wiadkuje on na jnzywileju Bolesawa

Wysolviego dla klasztoru lubiskiego -).

Naley on do rodu szlaclieclviego polslviego Ogni-

w()W-Lubowlit()w, linii modszej rodu szczepowego

Starzów.

Potomstwo jego nie jest znane, moe synami jego

s Wojsaw i Giedl^o, bislvup l<:rakowsli;i, bracia ro-

dzeni a moe yron palatMi mazowieclci. Dat jego

mierci podaje nel^rolog klasztoru w. Wincentego na

dzie 14 lutego ^).

410. Komes Trojan, brat poprzedniego komesa

Janusza a syn W\)jsawa I (N. 337).

Nada on w r. 1145 klasztorowi trzemeszeskiemu

wsie Pilchutkowo i Grabonowo wraz z zastaw rybn
na Wile *).

Okoo poowy XII wielvu wiadlcuje on na przy-

wileju Bolesawa Kdzierzaw^ego dla klasztoru mogil-

nieskiego, w nieznanym zreszt cliarakterze urzdo-

wym procurator ^).

') Kod. wielkopolski I, N. 11. *) Ibidem N. 21.

') Mouumeiita Y, (i78. *) Kod. wielkopolski N. 11.

^) Kod. wielkopolski I, X. o.
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Naley do rodu Og'ni\V(>\\-Lul)(>\\lit/)\v.

Syn jego Piotr, \vs))oiMniany jest w dokuiueiicie

bez daty Gedki biskupa mazowieckiego, odnoszonym
do r. 12*06 *).

411. Komes Bogumi. Swiadkuje on w r. 114.') na

])rzy\\'ileju Mieszka Starego dla klasztoru trzemesze-

skiego. za w r. 1146 na akcie kardynaa Himibalda
dla tego klasztoru -), wreszcie w r. 1153 na przywi-

leju Jana arcybiskupa gnienieskiego dla klasztor-u

Cystersów w Brzenicy ^).

Naley on prawdopodobnie do rodu szlacheckiego

polskiego Kopaszyn(')w.

41 "2. Komes Bernard. Nadaje on w r. 114.3 kla-

sztorowi trzemeszeskiemu wie Szelejewo, wraz z wszel-

kiemi poytkami *).

W r. 1189 wystpuje ju syn jego Sulislaw Ber-

nardowicz.

Pochodzenie komesa Bernarda nie jest znane, tylko

imi syna jego Sulisawa czyli Suka, mogoljy wska-

zywa na reki Starze')w.

413. Komes Zdzisaw czyli Zdziesza.

W r. 1146 nada on I^lasztorowi trzemeszeskiemu
wsie Jabowo i Zalaciow wraz z cem i innemi po-

ytkami •'), za )ula papiea Celestyna III z r. 1193

wspomina , i nada on klasztorowi wrocaw slviemu

w. Wincentego w'ie Gorac ^).

Zdaje si, i to jego nekrolog klasztoru w. Win-
centego nazywa cogiiatns fuudatoris

,
powinowatym

Piotrlva AVosta i podaje dat jego mierci na dzieii 3

kwietnia ').

414. Niemir komes, nada w r. 1145 klasztorowi

trzemeszeslviemu wie Prawadostów ^).

O Kod. mazowiecki N. 2. *) Kod. wielkopolski NN. 11 i 12

*) Kod. maopolski II, N. 372. ') Kod. wielkopolski I, N. 11.

•^) Ibidem N. 11. ") Ibidem N. 31.

') Monumenta V, 685. **) Kod. wielkopolski I, N. 11.

Tom II. \1
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Jeiioto iAiiiazdeiii rodoweiii bdzie zapewne Nie-

iuir(')\v w ])()\v. opatowskim, par. Sziimsko.

41,'). Spitygniew, wiadkuje w r. 1145 na przywi-

leju .Mieszka 8tareij;o dla klasztoru trzemeszeskiego,

a w r. 1146 na akcie kardynaa Hunibakla dla tego

klasztoru ')•

Jest te ziipisany w albumie konfraternii klasztoru

lubiskiego '-').

416. Komes Pakosaw II. wiadkuje on na przy-

wileju Mieszka Starego z r. 1145 dla klasztoru trze-

meszeskiego, oraz na akcie kardynaa Hundjalda

z r. 114G dla tego klasztoru, wreszcie na akcie Zby-

uta z r. 1153 dla klasztoru ekneskiego ^).

klasztorowi wroclawskienni w. Wincentego na-

dal on 1-. 1149 w g<)i'acli wie Tasz()w oraz udyn

w Dobi-t^j ^).

Naley on, jjn imieniu sdzc, niewtjdiwie tlo

rocbi szlacheclciego polskiego Skarbków.

417. Wincenty, icanonilc gnieniesci, nada w r.

1145 klasztorowi trzemeszeslciemu wie Bezkorzystew

ze wszelkienu [)oytl<:ami ^).

418. Komes Wrocaw II czyli Wrotysz. wiadkuje
on na przywileju Bolesawa Kdzierzawego z r. Il4i)

dla klasztoru wrocawskiego w. Wincentego ^).

Wr. 1161 jest obecny z dworem ksit Bolesawa

Kdziei-zawego i Henryka saudomirslciego przy powi-
ceniu kocioa w czycy *).

Nada on Icatedrze wi-oclawsliiej wie nad brodem

migród zlcini, oraz wsie „Cliarbei i Wlevilci" ^).

Jest on wsp()zaoycielem klasztoru Premonstran-

t()w w Hebdowie.

') Kodeks wielkop. NN. l\ iV2. ^) Monumenta V, .58-2.

^) Kod. wielkopolski 1, NN. 11, 12, 18.

*) Ibidem N. 81. Mosbacli: Piotr str. 102

•'•) Kod. wielkopolski I, N. 11. •) Mosbach : Piotr str. 102.

') Kod. maopolski II. X. ?,!?,. •*) Kod. wielkop. I, N. .086.
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Nekrolo.U' klasztoru sw . Wincentego jiodaje ilat

jego mierci na d/.ie k; kwietnia 'j.

Poniewa Ilel)(l('>w ley w okolicy posiadoci rodu

Czewoj(')W, przeto i tei*() Wj"otysza do rodn Cz(!Woj(')w

zaliczamy.

419. Mateusz hiskiip krakowski (* 1143 f 116(0-

Nada on klasztorowi wrocawskiemu w. \Vincentei;o

dziesicin ze wsi Wawrzecz\c, a wiadkuj*^ na przy-

wileju Bolesawa Kdzie]"zawei;() z r. 114!) dla tei^o

klasztoru -).

420. Jan zrazu Itiskiiji wrocawski, nastpnie ar-

cybiskup gnienieski (^ 1141 f 1166).

Wedle ])rzywileju Bolesawa Kdzierzawego z r.

1149, wydanego dla klasztoru w. Wincentego, nada
on, jal<:o biskup wrocawski, temu l<:lasztorow'i dziesi-

cin z wszystkich ('>wczesnyci posiadoci lvlasztorn ^).

W r. 1153 wiadkuje jalvO arcybiskup gnienieski
na przywileju fundacyjnym Zbyluta dla klasztoru le-

laieskiego ^) •, za w r. 1161 obecny jest wraz z dwo-

i'em ksit Bolesawa lvdzierzawego i Jlenryka san-

domirskiego przy powiceniu kocioa w czycy '').

^y tyme rols:u jalvo arcybisku]) gnienieski za-

kada on ])rzy asystencyi brata swego lvlemensa cla-

sztor Cysters()w we wsi Brzenicy, p(')zniej Jdrzejowem
zwanej, i nadaje mu dziedziczne swe woci Rakoszyn,

Potol>:, Ijysak('>w, tczyn, Raków, Tarszawa i Cho-

rzewa, wszystkie w pow. jdrzejowsl^im pooone ")

;

nastpnie za r. 1166 czy te 1167 ])odczas powicenia,
kocioa w Jdi"zejowie dziesicin po 50 pugacli we
wsiad Zotnilvi, Sl^otniki, Rbieszyce, Lasoci()w, Zar-

czyce, Zdanowice, Cliaczewice, Brzeno i Brzegi, a nadto

odziedziczone i)o powinowatym swym Smylu Bodzanto-

') Mouumenta Y, G87.

-) Monumenta II, 775, 798, 87.'), 934. Mosbacli: Piotr str. lO.'.

») Mosbach: Piotr str. 102. *) Kod. wielkopolski 1. \. 18

') Kod. maopolski II, X. 37:3. ") Il)idem N. 372.

17*
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wiczn dobra Ujazd, Bonie, Zesie(?), Boniany, Botniki,

Lcze, Sl^owronno i Kaniieczyee, oraz wsie zacupione

Dzierni, Buszl<;()w, Tropisz()\v, Biae i Pozdzie O-

Do jalvieij;()l)y rodu .szlaelie('<ieo;o polslviei;-o nalea
ten Jan areyljiscnp ^.nienieslci wraz z Ijratem swoim

Klemensem czy Klimiintem, zadiodzi powann wtpli-

wo. Dugosz zalicza icti do Swie]jodzic()W-(Tryf(')w;

tymczasem gdyby to prawd byo, tedy dziedzicami

klaszto]-ii jdrzejowslsiiego byliby Gryfici i nag]'obki icli

w vOciele jdrzejowskim powinny si znajdowa. Atoli

w lvOciele jdrzejowskim znajdoway si nagrobki sa-

mycli tylivo Lisów, u co najwaniejsza, e najstarsza

piecz miasteczlca J(h'zejowa z XIV wievu, jak
w rvu miaem, herlj Lis w tarczy i)rzedstawiaa. Z tego

si olvazuje, e dziedzicami klasztoru jdrzejowslviego

by rtkl I^isów, e zatem owego Jana arc\'ljislvupa

gnienieskiego wraz z jratem Klimuntcm do rodu

Lisów zaliczy wypada.

421. Komes Klemens I inaczej Klimunt, brat ro-

dzony codopiero wzmianlcowanego arcybislcu])a Jana.

W r. 1149 wiadkuje im przywileju Bolesawa
Kdzierzawego dla ^lasztoru wrocawsciego w. Win-
centego"); w roku 1153 wiadlvuje na przywileju l)rata

swego Jana, arcyjiskupa gnieniesciego, dla dasztoru

Cysters<)W w Brzenicy (Jdrzejów)^), wreszcie w r. 1161

obecny jest wraz z dworem ksit Bolesawa Kdzie-
rzawego i Tlenryca saTidomi]"sviego przy ])(iwiceniu

i<;ociola w czycy *).

Jego gniazdem rodzinnem jest Klimont/)w, w ])ow.

jdrzejowskim, par. Mstycz()w.

Jego to zapewne dat mierci podaje nel^rolog

wrocawslvieg() <;lasztorii w. Wincentego na dzie 12

marca ^).

') Kod. maopolski ]1, NN. .'>72 i 374.

') Mosbach: Piotr, stv. 102. ^) Kod. maopolski II, N. 372.

*) Ibidem II, N. 373. ^) Mouumenta V, 782.
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422. Koiufs Jaksa, /waiiy t;ikr iiuskicdy w tlo-

kiiiHoiitacIi (loHihtK.s, wiadkiijc w r. ll-l!) iia pr/ywi-

Icju B()U'sla\va Kdziei'za\vt'i;() dla klasztoru wrocaw-
skiego sw. Wincentego'); w r. 11.'):! iia |irzywilejii

Jana arcybisknjia i;iiienieskiei»o dla klasztoru ( 'y-

stei'S('»w w I)vzeiiicy (Jdrzejowie)-); w r. llGli ('z\

1 U)7 na inny]!) [>i'zywilejn tei;o arcybiskupa Jana dla

klasztoi'u jdrzejowskiego^); okoo r. 117-'} na niedato-

wanym |)rzywileju Kaziniirza Sprawiedliwego dla kla-

sztoru Szpitalnik()w w Zagocin ^); wreszcie jest obecny

wraz z dwoi-eni ksit Bolesawa Kdzierzawego i Hen-

rylva sandoniirskiego przy powiceniu kocioa w -
czycy ^).

W r. 1 !()•_' odl)> Jals;sa pielgrz^mlc do Jerozo-

limy '^), slvd przywi«')dl ze sob do Polslvi jednego l<;a-

nonilca Gi"obn Chrystnsa Pana i nada oneniu trzy

wsie Miecli(hv, Za górzyce i Iv(>niar(nv za zezwoleniem

Bolesawa Kdzierzawego na rzecz Zgromadzenia Stri)-

(')W' Gro1)n Cirystnsowego. Prz_\' kt()rejto sposoljnoci

loolesaw Kdzierzawmy nada tak nfnndowanemn kla-

sztorowi niieciouskienni tal^ie swobody, i poddani

d('»br vasztornyci nie maj odl»ywa sujy wojennej,

ani bndowa grod(')W, ani uiszcza ])oj"adlnego i str()y,

ani oddawa powozu i podw(')d, ani w^reszeie st()Sowa

si do zarzdze myncerza *).

W przywileju Bolesawa Wstydliwego z r. 1252

jest wzniianva, e nasz Jalcsa nada dasztorowi Bene-

dyktyn()w w Sieciecliowie w^sie Leszno, Spicz, Senlod,

Uciwierz, Nadryl), Jastv('>w, JastvOw Djrow, Nasi-

('>w i Opatkowice ^)

') Mosbiich: Piotr str. Kl-J. ') Kod. maopolski Jl, \. .")T2.

^) Ibidem 11, N. 374. *) Kzyszcz. Muczk. III. N (i.

') Kod. maopolski II, N. o7;-5. *) Moiuimenta l. 7i»s.

') Kod. maopolski 11, N. 075.

") Kod. dyplom, katedry krakowskiej \v. \\'aca\v:i I. N. ;>4.
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KroiiikiT \vielk()])t)lska BogncliwaJowa ()i)0\\iada,

e nasz Jaksa mia córk komesa Piotrka Wosta za

maonk, i e wanie podczas \veselisva Jacsy z C(')i"v

Piotrkowa Wadysaw II poleci Piotrlca uj i olepi ').

Za czasów wiellvolvsistwa Mieszlca Starei;o by
Jaksa najzagorzalszym zwolennikiem Kazimirza Spra-

wiedliwego i onto z synem swym Switosawem i bisku-

])e!m vrakowskim Gedk s])rowadzili Kazimirza na sto-

lec krakowski.

Jaksa by zrazu ksiciem nczielnym w ziemi bra-

niborskiej na Kopaniku. Kronilva wielkopolska nazywa
go ksiciem serbskim (du.i Sorable)-), z czeni si atoli

hiperlcrytyka Mosbaclia achi nnar i)ogo(lzic nie chce.

My nie mamy najnmiejszego powodu powtpiewa
w autentyczno ])odania kroniki wiellcopolskiej, bez

wzgldu, czy ów ustp wyszed z pod pi<)ra samego

autora l^roniki czy te i)()niejszeiszego jakiego oneje

glosatora.

e Jaksa by ksiciem dowodzi tego: 1) tistp

]»rzywileju Bolesawa Wstydliwego z r. l"2.')'i dla kla-

sztoru sieciechowskiego, gdzie jest wyranie ])o(iane

Jacza, qtii cog/iomiiititKs erat d(i,v: m()gby tylko razi

wyraz cognominans i dawa pocliop do twierdzenia, e
Jalvsa nie by rzeczywistym ksiciem, lecz tylko za.

ksicia uciiodzil. To si tem tumaczy, e Jaksa w Pol-

sce istotiue ksiciem ide by, gdy ksistwo jego Ko-

panilv (niedaleko Berlina) leao [>o za granicanu Pol-

ski, w Polsce zatem m()g byc* tylko nazywany {cogiw-

iniiuttus) ksiciem, ale ksiciem nie by

;

2-0 denary bite z napisem: IACA \)\\ COPNIC,
lub lACZO DE COPNIC, lub lAKZA COPTNIlv
CNP](8), kt()re ponad wszellc wat|)liwo dowodz, e
Jaksa by Icniaziem czyli ksiciem panujcym.

Wprawdzie mogaby zachodzie- wtpliwo, czy te

<lenary odnosz si rzeczywicie do naszego Jaksy, czy

') Monumcnta II, str. WIO. ') Ibidem.
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moe <lo iniM\i;() i;ikit'i;(» ksici;i tt'i;(» iniiciiia. Zwa-

ywszy atoli, i nie jest iiain znany aden inny ksi
Sowian hiycko- serbskich imieniem Jaksa z poowy
XII wieku, zwaywszy, e do naszei2,(> Jalcsy ])rzy]i;nea

tradycya, je!L>() lvsi('ej godnoci, i to nietylko w ró-
dach naszycli ale i w czeslcich (Ptilkawy ki"onika),

zwaywszy, i Jaksa jest niewtpliwie n nas przyby-

szem, skoro mimo, i jest niewt]»liwie najpotniejszym
z yjcych w p(^owie Xn wie^n wielmoów" polskich,

imi ojca jego mimoto zgoa znane nie jest, nie ma
adnego racyonalnego powodu do powtpiewania, e
ów Jaksa lvsi kopanicki, bijcy denary w XII wieku,

a nasz Jal^^sa fundator lvlasztoru miechowskiego s
identycznemi osobami.

Opowiada Dugosz, e nasz Javsa, którego zwie

satrajm et regulns Folonorum, zaoy w i'. 11!) 1 klasztor

Premonstrantek na Zwierzycu, nadajc mu w [losagu

wsie Zwierzyniec, Zabierzów i Bibice '). Zachodzi tu

widocznie jakie nieporozumienie.

Wiadomo przecie, i Zwierzyniec std ma sw
nazw, i by zwierzycem {horttis fercw/nn) ksicego
dworu krakowskiego, a wic wasnoci ksic i ly-

cersk wasnoci Javsy by nie móg; e za jeszcze

i póniej po ufundow^anin klasztoru Premonstrantek

istnieje w tern miejscu zwierzyniec l^riUew svi, przeto

z tego oczywicie wynil^a, e klasztor Premonstrant(dv

zwierzyniecki zaoony zosta w dobrach ksicych
a nie rycerskich, a w ic ])rzez ksicia a nie przez

Jaks.
Nie docliowal nam si wi>rawdzie [)rzywilej fun-

dacyjny tego klasztoru ani w oryginale, ani w ko])ii,

ani nawet lad istnienia talvowego kiedylcolwiek, ale

posiadamy dwa bardzo wczesne a bardzo interesujce

przywileje Bolesawca Wstydliwego, dla tt^go l<:lasztoru

') Dugosz: Liber heiieiciorum. JTl, str. .5s.
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wydane, jeden z r. 1254, drugi / r. 12ó(), oba zatem

za ledwo w 60 lat po i"zekonieni zaoeniu klasztoru

w^ystawione '), obejmujce dokadne wyszczególnienie po-

siadoci tego Iclasztoru, z kt('>ryelito przywilej i w a-
dneni nie ma adnej zgoa wzmianki o Jaksie jako

fundatorze klasztoru, lecz owszem przywilej z r. 1256

wyranie przytacza, e fundatorami klasztoru Ijyli po-

przednicy ksicia, ksita ki-akowscy, a zafem oczy-

wicie Kazimirz Sprawiedliwy i Leszek Biay. Zreszt

pomidz\' posiadociami lilasztoru jest wiele wsi wraz

z ludnoci przepisan do gleby fr'^///< hoDiinibas a.scrip-

ticiis), którato ludno adn miar z nadania rycer-

skiego pochodzi nie moga, gdy rycerstwo takiej

Indnoci wieniaczej nie posiadao nigdy.

Tylko fakt, e klasztor zwierzyniecki ponudzy
posiadociami swemi posiada taJ^e wie Jaksice, vt()ra

jest widocznie gniazdem rodowem Jaksy, ^dowodzi, e
Jaksa jak]volwielv nie by fundatorem klasztoru zwie-

rzynieclciego, (lol)rodziejem klasztoru tego by przecie

niewtpliwie. Ta]v wczenie bowiem nie ni(')g klasztor

])rzyj do posiadania Jaksie, jak tylko z daru same-

go Jaksy.

Byc moe. e i inne jeszcze jalvie dobra klasztoru

zwierzynieclviego pocliodz z daru Jalcsy, i e pami
tycli dobrodziejstw zrodzia wie('t o rzekomem funda-

torstwie Jaksy samego lvlasztoru.

Jaksa fundowa jeszcze Icoci*')! wrocawski sw. Mi-

chaa, pooony niegdy w i)obliu kocioa w. Win-
centego, który po jego mierci wylcoczya jego ona*^).

Jaksa mnar w r. 1176 '), nekrolog klasztoru w.
Wincentego po(hije dat jego mierci na dzie 7 kwie-

tnia -•).

') Kodeks dypl. katedry kiak. w. WaeUiwa 1. X. 40. Rzyszcz.

iMuozk. III, N. 33.

•-) Mosbiich: Piotr str. 4.'). •'') Mouuiuenta 11, 799.

*) Monumenta V, G8G.
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Potomstwo .hiksy nie jest wcale ziiaiic, aden ry-

cerz z (Iniiiiej jK)()\vy XJI i j)iei'W'szej XIII wieku nie

jiodaji' si za syna Jaksy, wobec czego przypuszcziniie

jest bliskie, e Jaksa nie jtozostawi mskiei;'o |)o-

tomstwa.

Za takieiu })rzypnszcze!iiem przemawia jeszcze bar-

dzo sibiie fa^:t, e na tablicy erekcyjnej kocioa w.
Michaa we Wrocawiu, fundacyi jak powy JaJcsy, jest

wzmianka, e lvOci<) ten niewykoczony, po mierci
.laks> wykoczya jego ona; (» synu za nie ma adnej
wznuanki, co byoby niewtpliwie nastpio, i;dyl)y s>'n

po nim pozosta.

Dugosz zalicza go do rodu (Tryitów, co w tem
moe mie swoje potwierdzeiue, e jesz(.'ze i po dzi-

dzie nielvt(')re rody Gryfit(')w- uywaj przymianlvu

Ja]s:sa ; ale w talvim razie musielibymy przyj, e
Ja^sa pozostawi mskici potomliów. W tavim razie

mógby by synem Jaksy nieznany z imienia ojciec

Marka wojewody krakowskiego lu) te dziad lvlemensa

z Ruszczy, lvraIvowslviego kasztelana.

4:23. Krystyn czyli Krzysto III, Ijrat tvanimira.

Natlaje on w r. 1141) klaszorowi wrocawskiemu
w. Wincentego wie Rudni w poljliu Lignicy, kla-

sztorowi za mieciowsdemu w czasie bliej nieozna-

czonym nada wie Zytn *i.

W r. 1161 jest obecny wraz z dworem ksit Bo-

lesawa lvdzierzaw^ego i Henryka sandomirsciego przy

powiceniu kocioa w czycy -).

Gdy l:»rat naszego Krzczona nazywa si ^aiiimi-

reiu, r()d za vanimir('»w naley do rodu Awdaców,
przeto i my naszego lvrzczona do rodu Awdaców za-

liczy musimy.
4'24. Jordan, znany jest tylko z nadania jakiej.

') Kod. raaop. II, N. ;>7.').

^) Ibiflem N. ;^7?..
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z nazwy bliej nieokrelonej wsi w r. 114i) klasztorowi

wrocla.wskienni w. Wincentego ').

Nekrolog klasztoru lubiskiego kadzie dat jego

mierci pod dniem 1 wrzenia -).

425. Ratymir. Nada on w r. 114i> klasztorowi

wrocawskiemu w. Wincentego wie Stachów ^). Zre-

szt nic zgoa o nim i jego rodzie wiadomem nie jest.

426. Komes Teodor I, wiadkuje w r. 1149 na
przywileju Bolesawa Kdzierzawego dla klasztoru wro-

cawskiego w. Wincentego *). Z imienia sdzc, mo-
naby tego Teodora zaliczy do rodu Gryf('tw-Swiebo-

dziców, a w szczegcSlnoci do maopolskiej linii tego
rodu.

427. Bronisz I, nada on w r. 114t» lvlasztorowi

wrocawskiemu w. Wincentego wie Górk (Gorecli)^).

Nic zreszt wicej o tym Broniszu wiadomem
nie jest.

Po imieniu .sdzc naleajy ten Bronisz do tego-
samego rodu, co i komes Bronisz z Gocicliowa, funda-

tor klasztoru j)arad_\skiego (1230), kt()rego Dngosz do

rodu szlacheckiego Wieniawit()W zalicza.

Jegoto zapewne dzie mierci podaje nekrolog

klasztoru hd^iskiego na dzie 23 isto[)ada *).

428. Komes Krzyszan, wiadkuje na ])rzywileju

Bolesawa Kdzierzawego dla klasztoru wrocawskiego
w. Wincentego w r. 1149 'l.

Nelcrolog klasztoru lubiskiego i)odaje pod dniem
24 marca dat mierci komesa Krzysza (conie.s Crischo)^

bdzie to zapewne nasz Krzyszan ^).

Zreszt nic bliszego nie jest nam o rodzie tego

Krzyszana wiadomem.
429. Sdziwój, nachil on w r. 1149 klasztorowi

') Mosbach: Piotr str. 102. Kod. wielkopolski N. 31.

-) Monunienta V, fioS. ^) Mosbach: Piotr str. 102.

*) Ibidem. ^) Ibidem. *) Monumeuta V, (J47.

') Mo.sbacli: Piotr str. 102. •*) Monumenta V, (JIT.
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w i'0('l;i\\ skifimi s\\ . W iiicciitci^o wics witnik (Siic-

ciiioj ').

Z iicziiych Se(lzi\\()j(')\\ z;i|Ms:iiiycli w ii('kn>l(ii;ii

klasztoru lubii'iskit>i;(), (1\\(H'Ii Jest k(>iii('S(nv, jcideii

zniai"y (k '-'9 mnia, djMij^i dnia 11 jtadzieriiiku "). .le-

deii z iiicli bdzie zapewne naszym Sdziwojeni.

Jei^o g"niazdeni rodowem bdzie Sdziwojewo w pow .

wrzesiskim.

Z imienia sdzc i>J>l<'a nasz Sdziw<'»j j)rawde-

p()d()l)iiie do rodu Nalcz('>w albo ()str()r(»i;(')W.

430. Witosaw, nadal on w r. 114!) k]aszt()i-(»\\ i

wrocawskiemu sw. Wineentei;() wie Zasej) ^).

Piciu Witoslaw()W notuje nekrolog' wzmiankowa-
iiei^o klasztoru sw. Wincentei^o, a jednego nekrolog

kkisztoru lubiskiego. Czy kt<')ry z nich jest naszym
Witoslawem i kt()i"y, oznaczy nie umiem.

Z kolei notujemy tu imiona kilku rycerzy, zapi-

sanych w albumie klasztoru lulskiego, których wpis

do albunm m()gl nastpi zdaniem wydawcy tego po-

mnika okoo r. 11 óO.

431. Radosaw z on Radosaw.
482. Ociesaw, ktiirego gniazdem rodowem jest

zapewne wie Ociesaw w pow. gdaskim, par. C4iemlice.

433. Wyszota z bratem Pawem, którego mier
podaje nekrolog l^lasztoru w. Wincentego na, dzie 21

listojjada *).

434. Drogosaw II, kt()reg() dat mierci podaje ne-

lvrol(tg klasztoiMi sw. Wincentego na, dzie 24 sier-

pnia •'"'), a którego gniazdem rodowem bdzie jedna

z vilku wsi noszcNcli nazwie Drogosaw, a pooonycli
w pow. szubiskim, gnienieskim, odolanowskim
i wieckim.

') Mosbach: Piotr str. 102. Kodeks \vielko|)olski \. N. y>].

-) Monumenta V, (14?), 693.

•') Mosbach: Piotr str. ]()2. Kod. wieikoi)oiski 1. N. 31.

*) Momimeuta ^^ Ti;!. -'i Iliideni V, 703.
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435. Wojsaw III z ojcnii i matk.
436. Dzierysaw (albo Dzierek II), kt/u-ego gnia-

zdem rodziimem bdzie zapewne wie Dzierysaw
w pow. sliip(M'kim, pow. Skulsk.

437. Zyrota (albo yra 1).

438. Rostygniew z on Litobn . kt(»rego mier
kadzie nekrolog klasztoru hibiskiego na dzie 4 li-

stopada ').

431). Komes Tomasz, swiadkuje on na akcie Zby-

uta z r. 1153 dla klasztoru ekneskiego -).

Nalea on do dobrodziej(Av klasztoru lubiskiego.

Zona jego zwaa si Gregory, a dwaj s> nowie przy-

jli regn w klasztorze Inbiskini ^).

440. Mieczysaw II, swiadkuje na ])rzywileju Jana

arcybiskuj»a gnienieskiego z i-. 11.")3 dla klasztoru

Cystersów w Brzenicy (Jdrzej(')\\ ) ^).

441. Mikoaj I wojski (f/'ibin)iis), swiadkuje on na

przywileju dana arcybislvU])a gnienieskiego z r. 1153

dla klasztoru Cysters(')w w Brzenicy '')•

44'i. Komes Dobrogost swiadkuje w r. 1153 na
przywileju Z])yluta dla klasztoru ekneslciego **).

W ]irz\ wileju Bolesawa Kdzierzawego, wysta-

wionym dla klasztoru mogilnieskiego ])od faszyw
dat r. 1065, jest wzmianka, e nasz Dobrogost, który

tu jest zwany Starym {Magiins), fundowa koci() w.
Klemensa w Mogilnie, nadajc onenni wie Padniewo
za zezwoleniem swoich lvrewniak()W ').

Dat jego mierci kadzie nelvr()log wrocawskiego
klasztoru w. Wincentego na dzie 15 wrzenia ^).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne Do-

brogostowo, dzi Dobergast, ])ooone na Szlskn pru-

skim w ])ow. strzeliskim, par. Dankowice. kt('>re ju

') Monumenta Y. G45. -) Kod. wielkopolski J, N. lis.

•') Monumenta V, 528. *) Kod. nialo])olski TI. N. 372.

'•') Ibidem. ") Kod. wielkopolski I, N. 18.

') Kodeks wielkopolski I, N ?>. *) Monumenta V, 705.
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w r. 117.') /luijdiijt' sic w |»(>si;i(l;iiiiih kl:is/.t(tni ( "ysfcr-

S('>\\ lul)iskieij,'(>, y.;i|»t'\\ iic /. ii;i(l:iiii:i iijis/.ci;!! Doln-o-

gosta.

Do jaki('i;(» rodu s/,Jacli('cki(',ii,t» nas/ I )ol)r()i:,(»st

nalea, trudno oznaczy; tylko fakt, e hyl dziedzicem

Padnicwa, d()Z\\ahil)\' si domyla, e nkl wieikoj)*)!-

ski Pa(lni(nvskicli do jego potomstwa naley, a r<Ml ten

naley do rodu szlacheckiego Nowinów.
443. Komes Jan II, ])rat .Mateusza-, wiadkuje on

na akcie Zbyhita z r. JL'>;} dla klasztoru ekn(M'iskiego 'j,

\vr. 1161 jest na dworze ksit Bolesawa Kdzierzawego
i Henryka sandomii-skiego i)rzy powicenin kocioa
w czycy"), wreszcie w r. 11G() lub 11B7 na j)rzywi-

leju Jana arcybisku|»a gnienieskiego dla klasztoru

jdrzejowsldego '*).

W akcie patryarchy jerozolimskiego z ]•. lli)8jest

wspomnienie, e nasz Jan nadal klasztorowi mi(K'how-

skiemu wie, kt()r brat jego IMatensz naljyl w zamian

za Gociradzice "*).

Zreszt nic bliszego o naszym komesie Janie po-

wiedzie nie nmieniy.

444. Prandota II (modszy), syn starego Pran-

doty I, nadal w r. 1153 klasztorowi ekneskiemn, fun-

dowanemu przez Zbyuta, wie Wierzenic *).

Jestto niewtpliwy czonek rodn Odrow(')w, dzie-

dzic Prandocina.

Synami jego s: Wisaw z Prandocina, pierwotny

zaoyciel klasztoru Cysters(hv w Prandocinie, póniej

przez biskupa Iwona do ^logiy przeniesionego i komes
Dobiesaw, równie niewtpliwi Odrowe.

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne Prdo-
cin, wie pooona w pow. i par. Ia.

') Kod. wielkopolski J. N. 18. *) Kod. maop. U, X. oTo.

^) Ibidem II, N. 374. ) Ibidem II, N. 375.

5) Kod. wielkopolski I, N. 18.
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445. Komes Piotr II Bodztowicz, zwany take Sta-

rym. Wspomniany on jest w (i\v<'K*li przywilejacli ksi-
cia Kazimirza Sprawiedliw ei^o, wNdanych dla klasztorn

Szpitalnik('>\v w Zagociu. obu bez daty, z kt('»rycb

wczeniej.szy do r. 1153, p()niejszy do r. 1173 ddnoszo-

Tiym bywa ^). Wedle treci tycli przywileji, zaoy
Henryk ks. sandomirskl okoo r. 1153 lvlasztor Sz))ital-

niv<')W jerozolims]vicli w. .lana w Zai>()sciu i nada im
w u])osaeniii Zago i trzy jeszcze wsie i>rzylege,

z kt(')ryci jedna zwaa si Boreszowie all^o Wasz(>w.
Z ])olecenia Icsicia dokona oljejcia granic tyci czte-

recli wsi nasz vomes Piotr Bodztowicz, lvtóry w do-

vumencie rzelvomo z r. 1153 zwany jest Petrus Boze-

iwwiz, za w dokumencie vs. Kazinnrza Sprawiedliwego
rzei<:omo z r. 1173 com.es Petrus Magnus.

Ot('» to imi Petrus Magnus jest niezwyde l)aa-

mucce; ju bowiem Piotrka Wlosta zwano cotues Pe-

trus Magnus^ a o])i"ócz tego yje olvoo r. 1176 jeszcze

jeden Petrus Magnus syn Wszeijora, Icasztelan Icru-

szwicci, a zarazem lvonies j)alatyn na dworze Bole-

sawa jVIieszvowicza, lisicia kujawsiciego. ()t('» trzeci

taiici \:omes()W PiotnUy Starwli (Magnus) przy szczu-

]>loci wielciej r('>d<d sp()czesnyci, moe l)y(' wielkiego

zabaannicenia |>owodein, gd\' niewiadomo, <> kt('>rym

Piotrze mowa, jeli si w dolciimeucie tylko wzmianca
Petrus Magnus znajdzie.

Ojciec naszego vomesa Piotra Bodzta jest osob
j)rawie nieznan. Przytoczylimy |)od N. 363 Bodzt I,

o kt(')rego stosunkacli genealogiczno-rodowyc) nic zgoa
nie wiemy. Moe to )y ojciec naszego Piotra. O innym
Bodzcie dowiadujemy si z (lovumentn bez daty Jana
arcybislvupa gnienieslviego (1166/67), gdzie jest powo-
any syn jego Smy, jalvo powinowaty pomienionego

arcybiskupa Jana, trzeci wreszcie Bodzta wdadaije
na przywileju Mieszka Stai-ego z r. 1177 dla klasztoru

') Rzyszczewski, Muczkowski III. XN. 4 i (>.
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liibiskiei»-(). Ten byby na ojca dla naszcj^o ri«»tia za

mody, cbocia wanie ten ostatni Bodzta jeszczci naj-

])redzoj ni<)i;]by nam i»enealo<;i naszei;-o l^iotfa wyja-

ni. Ten >o(lzta by ojcem Switoslawa a dziadem

Wodzimirza wojewody ]vral:owslvieg'o, kt()ry mia znowu

syna Switoslawa. Ot(') z nwaji:i, e Wodzimirz woje-

woda ki'akows]vi, uywa na pieczci swej tej^osamego

monogi-anni Pb^TRUS, jakiego za wiadectwem Dugo-
sza u>wa Icomes Piotreic Wost, zwa\ wszy, e ojciec

wojewody Wodzimirza, zowie si Switosaw i syn jego

znowu Switosaw, talv jalc syn komesa Piotrka Wo-
sta, tedy nie uega wtpliwoci, e wojewoda Wodzi-
mirz jest potomkiem w ])rostej linii komesa Piotrka

Wosta, ])rawdopodobnie jego ])raprawnu]<;ien), a w ta-

lvim razie (')W Bodzta, dziad wojewody Wodzimirza
nmsial)y b>' wnulciem lvoniesa Piotrka Wlosta czyli

synem jego s}'na Switoslawa.

Ot(3 gdy nasz komes Piotr nosi tosamo imi, co

komes Piotrek Wost, a jego ojciec Bodzta nosi to
samo imi, co wnuk komesa Piotrka W^osta, moe si
nie pomylimy, jeli naszego komesa Piotra Bodztowi-
cza z tycli j)owod(')w do rodu LabdziiUy zaliczymy.

Identyiil^owa jednak jego ojca Bodzty z Bodzta sy-

nem Switoslawa Wostowicza nie mona, gd>' ten

Bodzta Switosawicz yje jeszcze w r. 1177 l<:iedy oj-

ciec naszego Piotra Bodzetowicza ju w i". 1153 ])raw-

dopodobnie nie yje.

-I:4(). Radwan kanclerz, swiadlvuje on na akcie

Zbyuta z r. 1153 dla klasztoru lekneskiego '). Jest

wszelkie j)rawdoiJodobiest\so, e ten Padwan jest pra-

ojcem i zaoycielem rodu szlacheckiego ])olskiego Ra-
dwanitów. Wprawdzie godno jego kanclerslva wska-
zywaaby ponad wszel\; wtpliwo, i nalea do

stanu duchownego, wszelako w tej epoce jeszcze du-

cliowni w Polsce, nawet wysocy dygnitarze kocielni

Kodeks wielkopolski I, X. 18.
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enili si i miewali potomstwo, a i to iiierzadkiem jest zja-

wiskiem, e znakomici wielmoowie owdowiawszy, przy-

wdziewali w póniejszych latach sukienk duchown.
Identyczno imienia Radwan i proklaniacyi Radwan,
zniewala mi do uznania niniejszego Radwana za au-

tora proklaniacyi i praojca rodu. Mogaby si wpraw-

dzie podnie kwestya, e skoro wszystkich praojców

rodów szlaclieckich polskicl do pierwszych trzech po-

kole rycerstwa polskiego odnosz , dlaczegó nie cz>'-

ni tego samego i z Radwanem, praojcem rodu szla-

checkiego Radwanit()w. Przyczyna tego ley w kszta-

cie herbu Radwan. Wprawdzie herald}'cy twierdz, e
herb Radwan ma przedstawia chorgiew kocieln,

ale najstarsze })ieczcie redniowieczne z herbem Rad-

wan w niczem podobnego przypuszczenia nie popieraj.

Wedle wszelkiego prawdopodobiestwa herb Radwan
nie jest niczem innem, jak tylko odmian
stannicy monograniowej komesa Piotrka

a wobec tego nie moeWosta

:

pochodzi
jak do-

wszake
e herb

z czasu wczeniejszego,

|)ic)-o z Xli pokolenia,

bynajiuniej wykluczona

Radwan na pierwotypie

Nie jest

mono,
runicznym jest oparty. W takim razie mielibymy ze

zamanemi znamionami runy yr do czynienia, a ('>w

rzekomy pierwotyp runiczny wygldaby tak:

i wyobraaby stannic linii modszej rodu

szczepowego polskiego Kociech()W.

447. Komes Bogusza II. wiadkuje on

w r. 1153 na akcie Zbyluta dla clasztoru e-

kneskiego '). Zreszt nic wicej o tym wielmoy nie

jest wiadomem.
448. lvomes Sawnik I Zbyutowicz. Syn Zbyluta

zaoyciela klasztoru elvnesl>:iego, wspomniany jest

w przywileju ojca z r. 1153, jako e wraz z dwoma

A

*) Kodeks wielkopolski 1, N. 18.
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brami swymi nadal temu klasztorowi dwie wsie Ko-

przywice i Mokronos ').

Naley on oczywicde do wielkopolskiej linii Sta-

rz('»w na Palnkacli. -Mia on siedmin syn()W, mianowicie

Piotra, kt(k'y b>'l zakonnikiem, Staszka, Zbyhita, Slaw-

nika, Jakuba, Drogomira i witosawa, a zwany bywa
take starym (<futlqu.}(.^). Syn jego Gawe Sawni kowicz

wystpuje w r. 1189 (Kat. I, 4).

449. Komes Brodzisaw. Wspomniany jest w przy-

wileju Zbynta z r. 1158, wydanym w przedmiocie fun-

dacyi klasztoru ekneskiego, jako, e nada temu
klasztorowi wie Olesno. Swiadkuje te na tym alccie '

).

Zreszt nic bliszego o tvm komesie nie jest wia-

domem.
450 i 451. Chebda Przecawowicz wraz z ojcem

swym Przecawem. Powoany jest on w akcie Zbynta
z r. 1153, wydanym w przedmiocie zaoenia i uposae-
nia klasztoru ekneslviego ").

Z imienia sdzc nalea ten Cliebda niewtpliwie

do rodu Pomianów, gdy imi Chebda jest rodowi tenui

waciwe.
452. Ogier I Zbyutowicz, zapisany jest w przywi-

leju Zbyuta z r. 1153 dla klasztoru el^neskiego, i
wraz z dwoma brami swymi (Sawnilviem i Piotrem)

nadal temu klasztorowi wsie Koprzywice i Mokronos^).

453. Piotr III Zbyutowicz zapisany jest w codo-

piero wspomnianym przywileju Zbynta z r. 1153 dla

klasztoru e\:neskiego, i wraz z dwoma brami swymi
(Sawnikiem i Ogierem) nada temu klasztorowi wsie

Koprzywice i Mokronos "*).

Wszyscy ci trzej synowie Zbyuta : Sawnik, Ogier

i Piotr, nale tak jak ich ojciec do pauckiej linii

rodu Starzów. O icli potomstwie niej m(')wi bdziemy.

') Kodeks wielkopolski I, N. 18. -) Ibidem. '') Ibidem.

*) Ibidem.

Tom II. "18
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454. Kdiiies Przedwoj wiadkiije na akcie Zby-

li ita / 1-. ll').'i dla klasztoiMi ekiieskieo-o, przyczem

zanotowano w |)i-zywileju, i nadal tenm klasztorowi

wie Losknii ').

A')^). Gerward komes wiadkiije na akeie Zbylnta

z r. 11 óy dla klasztoni lekneskiego. Zreszt nic bli-

szego o tym wielmoy wiadomem nie jest ''}.

456. Komes Strzesz czyli Strzeysaw (Ztreso),

i on wiadknje na akcie Zbylnta z r. 1153 dla kla-

sztorn lekneskiego, oprt)cz tego za wiadknje na przy-

wileju Bolesawa Wysokiego z i'. 1175 dla klasztoru

lubiskiego ').

Jest on wraz z bi'atem swoim rodzonym Wroty-
szem czyli Wrocawem fundatorem klasztoru liebdow-

skiego za czas()w Bolesawa lvdziei'zawego i wraz

z tyme brateui swoim naley prawdopodobnie do rodu

Czewoj('>w.

457. Komes Mysik Pomorczyk wiadknje na akcie

Zbylnta z r. 1153 dla kla.sztoru lekneskiego"*). Zreszt

nic l)liszego o tym rycerzu wiadomem nie jest.

458. Komes Tedlew wzmiankowany w buli pa-

piea Hadryana I\^ z r. 1154 jako, e nada katedrze

wrocawskiej wie jak, pooon w pobliu Kalisza '^).

45!). Sibnus (? moe Sebeiuis, Wszebor) wzmian-
kowany w ])uli papiea Hadryana IV z r. 1154, jako

e nada katedrze wrocawskiej wie Clnn'owice i drug
w pobliu Widawy **).

460. Komes Saw wzmiankowany w codopiero

powoanej buli papiea Hadryana IV z r. 1154. jako e
katedrze wrocawskiej nada wie Sawno ').

Nic zgoa wicej o tym rycerzu wiadomem nie

jest, tyllco imi jego nakazuje go zaliczy do rodu Sta-

rzów paucldch.

') Kod. wielkopolski 1, N. 18. '-) Ibidem. ') Ibidem N. 21.

*) Ibidem N. 18. '") Ibidem N. 586.

") Kod. dypl. wielkopolski I, N. .'86. ') Ibidem.
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4(11. Korana w/iiiiaiikowiiny w Imli papioa lla-

<li"yana l\ z r. Il.')4, i nadal katcdi-zc wrocawskiej
pi wsi, Jedne w i;<)ra('li, dni<i w |)()bliii brodu Lanii,

trzeci w pobliu Boi"kti, czwart nad i"zek Oaw
a pit zwan Grogieszowice ').

Jegoto L;inazdeni i^odziiniein bdzie za|)ewiie mia-

steczko l\oroii()W w |)o\\iecie byduoskini.

462. Komes Lutysaw I wzmiankowany w bidi |)a-

piea Hadryana J\' z r. 1154, jako e katedrze wro-

cawskiej nada wie lluow ").

Je^oto i^niazdem i"odzinnem jdzie zapewnie wie
Lusawice pooona w powiecie )rzeskim, par. Zakli-

czyn, lvt()ra gdy ley w tem miejscu, gdzie leay
w wiekaci rednici posiadoci rodu Poukoziców,
sl<:ania nas do przypuszczenia, e i nasz vomes Luty-

saw jy czondem rodu Poukoz()W.

463, 464. Pawe II i Czerna, bracia, ])owoani w ])rzy-

wileju Bolesawa Kdzierzawego z r. 1165 ('?), jako e
nadali Iclasztorowi mogilniesl^ieuui dwie wsie: ysie
i Rypin ^).

Pawe sam, ju jalco podkomoj-zy, swiadkuje na
przywileju Kaziniirza Sprawiedliwego, rzekomo z r.

1173 dla Szpitalniv(')W w Zagocili *).

465. Wizna wiadl^uje na przywileju Bolesawa
Kdzierzawego z r. 1165 (?) dla Idasztoru mogilnie-
svieg() •'*). Nic Ijliszego o tym rycerzu wiadomem
nie jest.

466. K(mies Bartomiej wsj»()nnuany jest w buli

papiea Hadryana IV z r. 1155, jako e wraz z on
i synem nada dasztorowi Augustyan(nv w Czerwisku
wieniaka Garwoa ^).

467. Komes Wszebor III motlszy, Icomornik lva-

zimirza Sprawiedliwego. O^ecny on jest wraz z dwo-

') Kod. dypl. wielkopolski 1, N. 58(i. ') Ibidem.

') Ibidem I, N. 3. *) Rzyszcz. Muczk. III, N. 6,

•') Kod. wielkopolski I, N. 3. '•) Rzyszcz. Muczk. 1, X.

18
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rem ksit Bolesawa Kdzierzawego i Henryka saii-

domirskiego w r. 1161 przy powiceniu kocioa w-
czycy O, w r. 1189 wiadlaije w Opatowie na przywileju

Kazimirza S])rawiedliwego, wydanym dla ]vatedry kra-

kowskiej w. Wacawa "). W starej zapisce z XII wieku

wspomnian\' jest, i nada klasztorowi wrocawskiemu
N. P. ^laryi za czasów Ogiera, pierwszego opata tego
klasztoru, wie Olenic wraz z czeladzi. Jest on jako

camerarius ducis Casimiri zapisany pod r. 1176 w al-

bumie konfraternii klasztoru lubiskiego ^), za w ne-

krologu tego klasztoru data jego mierci podana, na

dzie 27 listopada '*).

Synem tego Wszebora by Piotr Star\' w r. 1176

palatyn kujawski i kasztelan kruszwicki a raczej pa-

latyn nadworny Bolesawa ]Mieszl\:owicza, podówczas

ksicia kujawskiego. Zdaje si jednak, i Wszebor III

mia wicej synów, w j^rzywileju iDowiem patryarchy

jeJozolinislviego dla klasztoru miecliows]':iego z r. 1198,

wyranie jest powiedziane, e wdowa po Wszeborze za

dusz jego i jego symjw, nadaa temu klasztorowi wie
Golcowo ^).

Zwany jest ten Wszebor w zapisce z XII wieku

powinowatym (cognutiis) komesa Piotrka Wosta ").

468. Komes Gniewomir II (zapewne ze Strzegomia),

jest on w r. 1161 obecny na dworze ksit Bolesawa
Kdzierzawego i Henrylca sandomirslciego ]?rzy powi-
ceniu vOcioa w czycy, za w r. 1166 czy 1167 wiad-
kuje na przywileju Jana arcybiskupa gnienieskiego
dla klasztoru Cystersów w Jdrzejowie *).

Nada on Idasztorowi lubislviemn wie Ujazd,

a umiera za Dugoszem w r. 1185 ^).

') Kod. maopolski II, N. 37;).

') Kod. kap. kat. krak. I, N. 4. ') Moniimenta V, 577 i 582.

') Ibidem V, 648. ^) Kodeks maop. II, N. 375.

*) Ibidem N. 2021. ) Kod. malop. IL NN. 373 j 374.

") Griinhagen : Regesten str. 50, G8 i 69.
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Synem jeiio jest komes Imbram ze Sti-zei^omia,

U ; 1sztelan ryczy i'i s Ic i

.

Komes Gniewomir naley do rodu szczepowei^o

szla('lie{'kiei2,<> polskieiAo Strzemoni('>\v, a jjieczec jei;'o,

wyobraajca jeii,() rnniezn stan-

nic, dochowaa si po dzidzie
i jestto najstarsza piecz szla-

checka polska, jak znamy.

Jego gniazdem rodowem s
zapewne Imbramowice (Ingrams-

doif), wie pooona na Szlskn
w pow. swidnicJvim.

4:6'J. Biezdro (moe Biez-

drew II), obecny w r. IIGI na dworze ksit Bole-

sawa Kdzierzawego i HenryIca sandomirsciego przy

powiceniu kocioa w czycy ')•

Jego gniazdem rodowem Ijdzie zapewne Biez-

drów, wie paraf, w pow. szamotulskim.

470. Marcin II o^ecny w r. 1161 na dworze ksit
Bolesawa Kdzierzawego i Henrylva sandomirskiego

])rzy powicenin kocioa w czycy -).

471. Komes yra II wojewoda mazowiecci. Jest on

obecny w r. 11 fil na dworze ksit Bolesawa Kdzie-
rzawego i Henryka sandomirskiego przy powiceniu
a)cioa w czycy^); w r. 1177 wiadkiije na dolvU-

mencie Mieszka Starego dla vlasztoru lujiskiego *);

wreszcie w r. 1187 obecny jest na sdzie Kazimirza

Sprawiedliwego w sporze Krzywosda i Sieciecha prze-

ciw lva.tedrze pockiej *).

W r. 1185 ju wojewoda mazowiecki, zatwierdza

on uposaenie kocioa N. P. Maryi w Pocku na przed-

mieciu, zaoonego przez jego bal)lc Dobromi czyli

Dobiecin, drug on Wojsawa I i dodaje jeszcze

') Kod. iimlopolski II, N. olo. •) Jbideiu.

^) Ibidem. *) Kod. wielkopolski 1, N. 22.

•') Rzyszcz. Muczk. I, N. ó.
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wysuone |>rzez siebie wsie Fartici. PsoniiKi. Ciuinsi

i Ura/isowo za rzek Bugiem oraz wie Sliupno z ko-

cioem *); iiakoniec ])()niej nadaje wraz z on i sy-

nem Gitem klasztorowi miechowskiemu wie Samoo-ost

nad Wis i drug wie w ])obliu \ij(')w -),

.leszcze za ycia Bolesawa Kdzierzawego l)y

ju komesem Mazowsza i Kujaw (jjrcsrs j^rotu/ciarnm

scilicet Masoiiiet/sis et Cididueiisis)^ ^^^y mierci za
swej ustanowi go Kdzierzawy piastem nieletniego

syna swego I.eszlca •').

Jego wnukiem (/lejjos) hy Sambor ksi Pimio-

rza gdaskiego "*).

Fakt, e yro Dolnomi drug on Wojsawa I,

Itajk sw ((tuia) mianuje, nie moe ))y wobec tej

ol\:olicznoci, i ta ])ol)romia bya. jak wiadomo, Ijez-

dzietn, inaczej tumaczonym, jak e yro by wnuldem
Wojsawowym, ])rawdo])odol)nie ])i-zez gow jednego

z jego syn('»w Janusza lul) Trojana, nalea ju-zeto do

rodu Ogniw (n\ - 1 .ubowlitów.

472. Krystyn I Wszeborowicz jest w r. IKll na

dworze l^sit Bolesawa Jvtlzieizawego i Uenryl^a

sandomirskiego oiecny przy powiceniu lvocioa w-
czycy •''). Jal<o syn Wsze)ora II (stai"szego) naley on

]>raw'do])()dobnit^ do rodu ( )gniw()W-l.ul)owlit('>w .

473. Otto Wszeborowicz jest w j'az z biatem sw ym
powyszym Krystynem w r. IIGI na dworze ^sit
Bolesawa Kdzierzawego i tlenrylva sandoniirslciego

obecny przy j)owiceniu kocioa w czycy i naley
do rodu Ogniw(')w-Lubow lit('»w .

474. Grzegorz,

475. Wit i

476. Udo s r('»wnie w r. IKil na dworze ksit
Bolesawa Kdzierzawego i [Jeni-yka sandomirskiegw

obecnymi przy ])owiceniu kocioa w lA^czycy'').

') Ulanowski : Dokumenty kujawskie 1.

^) Kodeks maopolski II, N. 375 '') ^Moniinienta II, 390, 397.

*) Ibidem II, 530. ') Kodeks maojiolski II. X. 373. '•) Ibidem.
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477. Racibor II i <>ii jest r('»\\ nicz w i". I Kil oltcciiN

|U'/y powiceniu kocie )l;i w I>czycy.

W buli zas ))a])io;i Celestyna III z r. lli>8 jest

wspomniany, i klasztorowi wrocawskiemu sw. Win-

centego nadal wie IMagodyne ').

478. witopek.
475). Sasin,

480. Pomian II k(>ui(\s, obecni s wszyscy trzej

w r. 1161 na dworze ksit Bolesawa Kdzierzawego
i Henryka sandomirskiego i)rzy i)()wiceniu kocioa
w iczycy.

Co do witopeka, to ijni jego wskazywaoby,
i nalea do rodn szczepowego szlacheckiego )>olskiego

Lisów, co do kSasina takowy nalea prawdo] todobnie

do rodu szczepowego szlacheckiego polskiei;-o dwudzie-

stego szóstego, kt(')reg() proldamacya nie jest nam znan;
co si wreszcie tyczy komesa Pomiaim, to tego ju
samo imi ws\;azuje, i nalea do rodu szlaclieckiego

Pomianciw. Dat mierci komesa Pomiana |»odaje ue-

Icrolog wrocawskiego klasztoru sw. Wincentego na

dzie 1 kwietnia '^).

481. Ilik, zapewne Wilki. 1 on jest w r. 1161 obe-

cnym na dworze ksit Bolesawa Kdzierzawego
i Henryka sandomirskiego |)rzy ]K)wiceniu kocioa
w czycy.

Wedle imienia sdzc, naley on prawdopodobnie

do rodu szlacheckiego polskiego Wilczyci ivos()w.

48i. Dobiesaw Prandocic, obecny w r. 1161 na

dworze lvsit Bolesawa Kdzierzawego i Henryka

sandomirskiego przy |)owiceniu Icoscioa w czyc)'.

Wspomniany w Ijuli papiea Celestyna JH z r.

1193, i nada Idasztorowi wrocawsvienni sw. ^^Mncen-

tego wie ]Mnnkasz(')w '').

') Kod. wielkopalski 1, X. 31. '^i Mommieiit:! \'. (;s.'i.

^' Kod. wielkopolski I. \. 31.
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Jestto syn starego Praiidoty I, któremu nv dziale

l»]zy|»a(ll Bialacz<')\v, naley ])i'zet<) do rodu szlache-

ckiego polskiego Odro\vi>\v.

483. Komes Stefan stolnik. Jest w r. 1161 wraz
z s>naini Wszebora (II) starszego: Krystynem i Otto-

nem obecnym na dworze ksit Bolesawa Kdzierza-
wego i Henryka sandomirskiego przy powiceniu ko-

cioa w czycy.
W r. 1166 wiadkuje ju jako stolnik na doku-

mencie niewiadomego wystawiciela z r. 1166 dla kapi-

tuy katedralnej krakowskiej *), r<)wnie wiadkuje na
przywileju Jana arcybiskupa gnienieskiego z r. 1166

czy 1167 dla klasztoi-u Cysters('>w w Jdrzejowie -),

W']-eszcie w r. 1177 na przywileju Mieszka Starego dla

klasztoru lubiskiego •'').

W akcie patryarchy jei-ozolimskiego z r. 1198

wspomniany jest, i nadal klasztorowi miecliowslciemu
wie Goszcz g(')rn *).

Z imienia sadzc l>ylil)yiny skorzy zaliczy tego
Stefana do ro(hi szlaciieckiego Lisów. Fakt jednak, i
on w r. 11()I na dworze ksicym opiekuje si dwoma
sNuaini Wszebora (II) starszego: (Ittonem i Krystynem,
nakazywaby si w nim domyla stryja tyci syn<nv

Wszeborowycli , czyli brata rodzonego Wszebora II,

a zatem czoidca rodu Ogniwów-Lubowlit()w.
Gdy jednav w rodzie Ogniw()w-Lubowlitów imi

Stefan nie jest zgoa uywane, wolim>' naszego Stefana

zaliczy do rodn Ijis<)w i uwaa go jalvo wuja, a nie

jalco stryja ndodycli \Vszeborowicz<)W.

481, 485, 486. Switosaw I Piotrkowicz, Swito-
saw II Wodzimirzowicz, Switosaw III Leniartowicz. Ze
Switosawanii i^opot jest niemay, byo ici bowiem
mniej wicej sjHJczenie co najnmiej trzecli: jeden by

') Kod. kat. kruk. I, N. 1.

-) Rzyszi-z. Mucz. 111. X. .'>. Kod. maop. U, X. ;;74.

=•) Kod. wielkop. L \. •_'!>. •») Kod. inalop. II. X. ;!7:).
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SMioni Piotrkii Wlosta i ton zwany raz jest Konstantym,

to znown Idzim, w dokumentacli (loda\\an\ nni hywa ty-

tn (lot)iiHiis, w knmikacli primiis pj-h/cipiini, (lni<;'ini

by Switosaw Wodzimirzowicz cz>li syn Wlodzimii"za,

trzecim wreszcie witosaw Loniaitow icz czyli syn

Le<marda. Ze za Wodzimirz i Leonard byli prawdopo-

dobnie rodzonymi ))rami PiotrJca AYIosta, to stdby
wynikao, e wszyscy trzej Switosawowie byli midzy
sob stryjecznynn brami.

Skoro za w do]vnmentacli witosaw jest pf)Wo-

ywany zawsze l)ez adnego Ijliszego okrelenia, czyim

by synem, coby niewtpliwie byo nastpio, gdyby
wszyscy trzej Switosawowie pnblicznie w^ystpowali,

przeto przypnci naley, e tylko witosaw Wosto-
wicz odgrywa znaczniejsz rol i do niego wszellde

wzmianci w^ dovnmentacli si stosnj, za witosaw
J^eniartowicz i witosaw Wodzimirzowicz na arenie

publicznej nie wystpow^ali wcale. witosaw Piotrko-

wicz jest w r. 1161 ojecny na dworze lvsiat Bolesawa
Kdzierzaw ego i Henryka sandomirsiciego przy powi-
ceniu kocioa w czycy, w r. 1166 czy te 1167 wdad-
kuje (pod mylnem nazw iskiem Zecoslaus) na prz} \vileju

Jana arcyljiskujia gnienieskiego dla vlasztoru Cy-

stersów w Jdrzejowie, i r(jwaiie wiadlvnje w roku

zdaje si 1173 na przywileju Kazimirza Sprawiedliwego

dla klasztoru Szpitalu ilv()w w Zagocin. W alicie pa-

tryarchy jerozolimsliiego z r. 1198 ws]>omniany jest,

i nada klasztorowi miechow^s^iemu wie Goszcz
nisz ').

Kronil<;a wielkopolsca Boguciwaow zwana, przy-

tacza, e ten witosaw (którego Konstantym zwie),

wykocza po mierci ojca rozpoczte przeze kocioy
i klasztory ''). Odnosi si to Ijdzie przedewszystkiem

') Kod. maopolski Ii. NN. ;i73, 374 i ;57.>. Rz) szcz. Muczk. III,

NN. '} i G.

') Monumentu 11, :>20.
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(1(1 klasztoru wrocawskiego sw. Wincentego, kt()rego

pierwotnym finidatoreni by niewtpliwie Piotrek Wost,

kt(»ry te w tym kociele pochowany ley, a mimoto na

tablicy enikcyjnej tego kocioa wspomniana jest tylko

Marya wdowii po Piotrkn i s\ n jego Switosaw, z zn-

penem zamilczeniem Piotrka, w czem dowcnl, i ów
koci()l i>o mierci Piotrka syn jego Switosaw wy-

kocza.
Nelvrolog klasztoru w. Wincentego jtodaje dat

mierci naszego Switoslawa Piotrlcowiczii raz pod

dniem 18 lutego, to znowu pod dniem 10 sierpnia '),

witosawa Wodzimirzowicza pod dniem "28 stycznia,

wreszaie witosawa Leniaiiowicza ])od dniem 1 sty-

cznia -), tylko e ten nekrolog witosawa l^eniarto-

wicza m> lni(? nazywa dziedzicem klasztoru {lieres huius

loci). Switosaw Leniartowicz nie by i nie m()g by
nigdy dziedzicem lvlasztorn w. Wincentego, l)y nim

tylko Switosaw Piotrkowicz i jego potomstwo. Tylko

fakt, e Switosaw l^eniartowicz by stryjem wito-
sawa Piotrkowcza, a moe nawet i opielcnnem jego

po miei'ci l*ioti"i<a Wosta, mogo si)owodowa powy-
sz myiv.

487. Boguchwa ))islvup poznaski. Kustoszem po-

znaskim l)dc, wstpi w r. 1147 na katedr pozna-
sk po biskupie Marcinie. W r. lir)0 umiera. Dngosz
zalicza go do rodu Poraj<)W.

488. Aleksander bislvU]) pocki. W^ r. 112!) ])o bi-

slvupie Szymoni(* nast|)i na katedr pock.
\V r. 1 14-') wiadkuje na przywileju Mieszka Sta-

rego dla klasztoiu trzemeszeslviego, za w roku praw-

dopodobnie 115') na przywileju Bolesawa Kdzierza-

wego dla klasztoru mogilnieskiego ^).

W r. ll,")(j umiera. Dugosz zalicza go do rodu

Doleg()w.

') Moiiuiiieiita \', 078, 701. -i ibiilem V. (;72, 724.

•') Kod. wielkop. NN. 3, 11. 12.
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4<s;). Komes Szawe c/aW Pawe z Koskiego.

W r. 114.') ii;i(l;il khis/iorow i trzcincszcskiciim dzic-

si(^-('iiic. spiiinii s\vi\j w Koiiskicin, z;i w i-. 1 1 4() wiad-

kiije na akcie kardynaa I liinihalda, wydanym dla te-

i>'o klasztoiMi, wreszcie w r. 1 1 SD wiadkuje w Opato-

\vi<' na przywileju Kazimirza S]>rawiedliwei;(> dla

kapituy katedralnej krakowskiej.

Jest on synem starei»"() Prandoty I, a czloukiem

rodu ()drow(')w. Mia za trzech syn()w, mianowicie

Iwona l)isku[»a krakowskiei^o, Mio.slawa ziemianina

maoi>olskie!L;'o i Iwana k"aszt(dana kaliskiei;<).

VJ\. Jan kanclerz ]»olski. wiadkuje on na pi-zy-

wileju Mieszka Starei;(» dla klasztoru trzeme.szeskie^o,

na akcie kardynaa llundjada z r. 114G dla tei^o vla-

sztoj'u oi-az na ])i-zywieju Bolesawa Kdzierzawego
(])rawdo]>o(loltiiie z r. 11.").')) dla klasztoru moi;ilnie-

sviei;'o.

49-i. Wost III komes. W i)rz}'svileju Mieszka Sta-

rego dla klasztoru trzemeszeskiego z r. 1145 wspo-

mnian>' jest, i nada temu klasztorowi wie Wostowo,
widocznie gniazdo swe rodowe, wraz z znaczn czci
jeziora Gopa ') ; jest te wspomnian>' w akcie z r. 1154

pomidzy u])osaycielami katedry wroclawsciej, lvt(')rej

nadal trzy wsie: Golenino ocoo Borku, drug w ]>o-

bliu Turowiua, a trzeci Skriowo w |)oljliu Pajczna"^).

Zwaywszy, e i ojciec Piotrka Wosta zwal si
Wlostem i nasz znauy Piotrek Duczyk r()wnie Wo-
stem by ])rzezwan> , zachodzi powana wtpliwo, czy

wsponmiany i)rzez nas wyej Wost jest osoj inn,

czy te identyczn z jednym z tycli dw('»ch Wl()st()\N,

zwaszcza z Piotrkiem Wostem.
P)o rozstrzygnicia tej wtpliwoci brak nam wszel-

l<;icli zgoa krytery(')w. Powiksza t wtpliwo* jeszcze

') Kod. wielkop. \. 11.

-) Ibidem \. .^8fi.
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fakt, i uekroloi^' klasztoru \v. \Viiiceiitei;() mier ja-

kiei>'o Wosta na dzie J marca kadzie i nazywa i^o

liercs Imins locL

Ot() dziedzicem klasztoru \v. Winceute£>'() we
Wrocawin, by niewtpliwie jeij^o zaeyciel Piotrek

Wost; ale i nasz Wlost, jeli rzeczywicie jest inn od

Pioti-ka Wosta osob, móg" byc- zwany dziedzicem Ida-

sztoiMi w. Wincentego, gdy z imienia sdzc, musia
on by wedle wszelldego ])raw(l(>}»()(l(»biestwa synem
Piotrka Wosta.

Ze za r()dla podaj trzy imiona syn(')w Piotrka

Wosta, mianowicie Idzi, Konstanty i Switosaw, to

imi Idzi lul) Konstanty moe by kocielnem imieniem

naszego Wosta, lct()ry w takim razie byby z Icolei

Wostem IM.

Za przypuszczeniem, i nasz Wost jest r<'>n od

Piotrlva Wosta osob, przemawia jeszcze Ijardzo silni(^

data jego mierci. Wspomnielimy bowiem wyej, i
nekrolog sw. W^incentego dat jego mierci na dzie
'1 marca kadzie, gdy tymczasem tene sam nekrolog

dat mierci komesa Piotrlca zaoyciela swego {fundd-

toris loci) a zatem inewtpliwie Piotrlia Wosta na

dzie 16 kwietnia j)odaje '). Ze za ta ostatnia data

mierci Piotrlca Wosta jest prawdziw, dowodzi ne-

Icrolog klasztorn luiiskiego, lvtóry dat niierci Piotra

komesa wrocawsciego na dzie 17 Icwietnia kadzie").

Jeszcze nastpujcycli dostojnilc('>w Icoscielnycli.

nalecych do tego pokolenia, przytoczy nam tu wy-
pada, o lvt('»rycli nie w iemy, azali byli szlacit lub nie.

S nimi: Jak(')b arcybiskup gnienieskie 1 118 f 1149,

Pejan zrazu kanclerz (1145) nastpnie bis^up ]>oznaski

') Monuiiieutii \'. (;S(.

^) Ibidem (;-2(t.
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* IIK*. t ll-"'l, .Stefan biskup lubuski (I UD), Stctwn

bisku|> poznaski ^ 114S f li:)8, Bernard biskup po-

z)uisJvi ^ 1151) t 1 1{)4, Jan kanclerz, który wiadkuje
w r. 1145 na przywileju Mieszlca Starei2,'o dla klasztoru

trzenieszeskiei^o oraz na |)rzy\vil(;ju Bolesawa Kedzie-

rzawei^o, prawdopodobnie z i-. 1155, dla klasztoru nio-

ii,'ilni(uiskiei;() , wreszcit^ Marcin kanclerz, za])isany

w all)umie konfraternii klasztoru luljii'iskic!U,'o, okoo
roku 1150.

§ 11. Dwunaste pokolenie rycerstwa polskiego wieków
rednich. 1167— 1200.

49). Komes Jakub II, kasztelan sandoniirski. Swiad-

kuje on na przywileju Jana arcybiskupa gnienie-
skiego z r. 1166 czy te 1167 dla klaszto]"u Cystersów

w Jdrzejowie.

W akcie patryarchy jerozolimskiego z ]•. 1198

wzmiankowany jest, i nada klasztorowi mieciowskiemu
wie Karczowice w pow. mieciowskim, par, Mstycz()w.

W tym te avcie zwanym jest comes Sandomierieims,

co znaczy, i l)yl casztelanem sandomirsviin.

Do jakiegol^y iv)du ten Jakub nalea, oznaczy
nie umiemy.

494. Bodzta II. W^iadomo o tym Bodzcie czer-

piemy z dokumentu Jana arcybiskupa gnieniesl^iego,

wydanego w r. 1166 czy te 1167 dla klasztoru Cyster-

sów w Jdrzejowie , w kt()rem jest wzmiankow^any
Smy, syn tego Bodzty, javO powinowaty (cognatus)

pow^yszego arcybiskupa Jana, od lvtórego to Smya na-

by tene arcybiskup dla pomienionego klasztoru wsie

Ujazd, Bonie, Zarczyce, Boiiiany, Botni^i, cze, Sko-

wrodne i Kamioni:a.

Ciodzioby o to, jak rozumie wyraz cognatus.

W staroytnoci wyraz cognatus oznacza pokrewie-
stwo 1)0 matce ; zdaje si jednali, i u nas w wiekach
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rednk-li uywano tej^o \vym/u take na o/iuic/eiiie

pokrewiestwa po ojcu. Niewt[)liw>' dowód w tej mie-

rze mamy w dokumencie Iwona, biskupa krakowskiego,

z r. V22-2 (kod. mogilski N. 2), w kt()rymto dokumencie

tene Iwo l)isku[) nazywa Wisawa z Prandociua ro-

(jKdtns nieits, tymczasem Zdzisaw ten by stryjecznym

)ratem l»iskupa Iwona, a zatem krewn\ni po ojcu.

Ot(') jeli i w ])rzywileju ])owyszym arcybisku[)a

Jana w\ raz (UHjndtiis uyty jest w znaczeniu pkrewie-
stwa po ojcu, natenczas ten iiodzanta naleall)y do

rodu szczepowei;<) jis(')W - Aui'(')W - ()rz('>w -Strzem-

paczów.

Swiadkuje on (Bozota) nadto jeszcze w r. 117G na

])rz>wileju Mieszka Starego dla lvlasztoru lubislviego '),

aczkolwiek moe zachodzi pewna wtpliwo, czy ten

wiadkujcy na ])rzywileju ^^ieszka Starego Bodzta
jest identyczny z Bodzta ojcem Smyla. Fakt, e Smyl
Bodztowicz swol)0(biie bez asystencyi ojca, <lobrami

swemi rozpoiy.dza, nasuwaby domys, i ojciec jego

Bodzta ])0(l(')wczas (r. 1 1()() lub 1107) ju nie y, clio-

cia takie przyi)uszczeuie koniecznem nie jest, m('>gl

bowiem ('>w Smyl ]>osiatla dobra macierzyste lub byc

]»i"zez ojca ju wydziedziczonym.
4',)'). Niegosaw. Wsj>omniany w pi-zywileju Jana

arcybiskupa gnienieskiego z r. IKKi czy te 1167 dla

dasztoru j(h'zejowskiego; za w r. \V.y2 zamienia gnia-

zdo sw(^ rodowe Niegosawice w woj. krakowskiem,

l)ow. jdrzejowsiim
,

par. Nawarzyce, z l<:lasztorem

Cystei"S(')W w Jdrzejowie za wie l^uszk('»w w pow. mie-

chowskim, ])ow. Sa))osz()w.

W r. ['Jbi wyst[)iije ju syn jego, imieidem rci-

wnie Niegosaw.

Z kolei wuiienem tu j)rz\toczy szereg rycerzy

zapisanycli w al))umie konfraternii klasztoru lubisldego.

') Kod. wielkopol. X. ±1.
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kt('n"vcli (lute /;ipis;ini;i ostntni w ydiiwc;! tc^o |>(>iiiiiik;i

iia rok 1170, u wziilodiiic nu czms iiiid/y r. 1170 ;i 1180

kadzie, a o kt('»n'('li nic zi^ola z iiiiiydi /,r(Mlt'l liistory-

cznycli nie w ieniy ')

:

45)6— 41)i). Jarost z iiiatku Krystyna, siostr Zyto-

slaw i ))rateiii Uroiuszcin

;

500. Konstanty, moe identyczny z Switoslawcm,

synem Piotrku Wosta,

501. Budzisaw,

503. Weczerad,

505. Miosaw,
507. Wilk II,

50! ». Stójsaw II,

511. Przecaw II,

513. Bogusaw,
514. Cieszta z on i synami.

502. Aldmir,

504. Witosaw II,

506. Borysaw,
508. Mrokota,

510. Przybysaw III,

512. Jarogniew,

515. Bogumi IV,

517. Sedebd,
51!). Iwan.

521. Bogumi V,

523. Przecaw III,

525. Ramut (Rometel),

526. Niemój,

528. Wicaw,
530. Bogumi IV,

532. Mir,

516. Wierzchosaw,
518. Ubisaw,
520. Wojen,

522. Jaracli,

524. Borysaw II -),

527. Wojsaw IV,

52!). Mcisaw,
531. Strzesz,

533. Wierzbita,

534. Gowora ona (Go/ioris n.ror).

'^ Zwracam uwag, i notaj tu tylko te osoby, których iiuiona

nosz dostojny charakter na sobie, a zatem ich posiarlaczy jako szla-

cht wskazuj; opuszczam za tych, których imiona obojtne, jak

n. p. Petrus, Simon lub t. p. adnej wskazówki co do pochodzenia

nie udzielaj, lub których notorycznie gminne imiona, jak Sulej, Go-
lec, Milesza i t. p. wyranie pochodzenie wieniacze wskazuj.

*) Bdzie to zapewne ten sam Borysaw, który wiadkuje na
podejrzanym jn-zywileju Mieszka Starego dla klasztoru mogilnieskiego,
z faszyw dat roku 11 o;!.
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53ó. Dobrogost, 53G. Zdzisaw,

537. Radwan, 538. Borys,

53!). Dyonizy, oczywisty Nagodzi,
540. Bogusza, 541. Bogumi,
542. Wit, 543. Bogusaw,
544. Prosimir, 545. Blizbor,

546. Czestowój, 547. Mstek,

548. Radzim,

54i». Bogusaw z Popienia '),

550. Ocisaw, 551. Komes Jan,

552. Nawój, 553. Przebor,

554. Godzisaw z on Pcawa.

555. Siemian Dziwiszowicz, z on i synami, syn

podanego przez nas pod N. Dziwisza, oczywisty Na-
godzi.

556. Kromoa. () istnieniu tego maopolskiego zie-

mianina dowiadujemy si tylko po jego dwóch synach,

którzy si wyranie synami Kromo.y tytuuj. Starszy

zwie si Przy^ysawem i za])isany jest wraz z on
Boan w alljumie konfraternii clasztoru luljislciego

midzy latami 1170 a 1180, ndoclszy ,Ian wystpuje do-

piero w r. 1237.

.legoto gniazdem rodowem bdzie za|»ewne Kro-

ilio ('iw, miasteczvO w pow. ollvUskini.

557. Pakosaw III Lasocie, ])alatyn.

Ne\;rol()g klasztoru lul)islviego lvadzie }»od dniem
5 lipca 1170 r. dat mierci wojewody Pakosawa, syna

komesa Iiasot>', kt()ry ]vlasztorowi jeewskiemu mia le-

gowa wie Gor ^).

Zapisl<;a ta klasztoru luljiskiego budzi najwysze
podejrzenie. Przed owszystkiem adne z wsp(')czesnycli

r()de iistorycziiNcli nie zna w tej epoce palatyna Pa-

') Tu wiueueiu zwróci uwag, e w r. 1227 wystpuje jaki

Bogusaw z Popienia: gdyby to bya identyczna osoba, to data r. 1170

przyjta przez wydawc pomnika, okazywaaby si myln.
-) Monumenta. V, 630.
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kosawii lub ojca je^o Lasoty, a przecie iii('|)()d(»biia

przypuci, by taki wysoki dostojnik nie znalaz si
ani razu podczas s\\(^i;'() urzdowania przy Ijolcu sweijco

ksicia i nie by wiad^ieni jalcieg'08 dol^unientu wy-

stawionego w tej dzielnicy, lvt(')rej by i)alatyneni, a gdzie

jego obecno bya niezbdn.
Natomiast od r. 1227 do 1244 istnieje rzeczywicie

Pakosaw, syn Lasoty, i jest palatynem sandomirskim.

Otó jestem zdania, i owa zapislca nekrologu kla-

sztoru lubiskiego odnosi si wanie do tego Pako-

sawa Lasocica, za rok 1170 jest niedajc si bliej

wytumac^zy myk. Chyba, eby to by tensam Pako-

saw, vt()ry wystpuje ju w lataci 1146 i 1149 a po raz

ostatni w r. 1153 (Zobacz wyej N. 416).

Nastpuje szereg rycerstwa wiadkujcego w r. 1175

przy wystawieniu przywileju fundacyjnego przez Bole-

sawa Wysoviego, ksicia szlskiego, dla klasztoru lu-

biskiego, o kt(5rych z innych róde historycznych nic

bliszego dowiedzie si nie mona ^)

:

558. Boleniew, 559. Nadsciwoj,

560. Obiesaw, 561. Swinesaw,
562. Hieronim, kauclerz,

563. Komes Bezelin, który nadal klasztorowi lu-

bislviemu dwa woy, s:onia i wie okoo wsi Brzosty

wraz z rolami,

564. Bertold,

565. Piotrek, ktc)j'y by moe, i jest identyczny

z Piotrem synem Jakusza, zapisanym w albumie kon-

fraternii lubiskiej pod r. 1176, a wiadkujcym take
na podejrzan}'m ])rzywileju Mieszka Starego dla kla-

sztoru mogilniesldego ^); wreszcie

566. yrosaw, biskup wrocawski (f 1170— 1198),

którego Dugosz zalicza do rodu Porajów, a którego

') Kod. wielkop. Nr. 21. ') Ibidem Nr. 33.

Tom II. 19



i;A

— -200 -

stannica \v> gldaa tak : (Oliaez tio-ur) () tej

stannicy dowiadujemy si z przywileju ksi-

cia Henryka Brodatego, wydanego dla kla-

sztoru trzebnickiego w r. 1208.

Przywilej ten, unikat w dy]3lomat>'ce j^ol-

skiej redniowiecznej, zaopatrzony jest czterema mo-

nogramami: jeden jest nonogramem ksicia Hen-

ryka Brodatego i wyobraa jego stannic, di'ugi mo-

nogram naley Henrykowi, arcybiskupowi gnienie-

skiemu, trzeci Wawrzycowi, biskupowi wrocawskiemu,

te dwa bez adnej stannicy, czwarty wreszcie naley

kapitule wrocawskiej, a w niui figuruje znowu stan-

nica, ta mianowicie, kt()r codopiero powy podalimy.

Jestto stannica runiczna taka, jak przybierao so-

bie rycerstwo polskie jeszcze w wieku IX, a zatem

w czasie pogastwa; zachodzioby zatem pytanie, slcd

kapitua wrocaw^ska moga przyj do taviej stannicy.

e j sobie nie utw orzyla wraz z rycerstwem w dobie

pogasdej, za tern przemawia favt, i w('>wczas jeszcze

kapitua wrocawska nie istniaa ; ]viedy za kapitua

wrocaw^ska powstaa, wtedy ju run u nas nie znano

wcale. Oczywicie wdc kapitua wrocaw ska otrzymaa

t stannic od lvt()rego ze swoich biskupi)w. Przejdmy
icli szereg, aby si miklz przekona, za lvt()regoto bi-

skupa wrocaw skiego rzad<')w, ka]tua wrocawslia mo-

ga przyj do owej runicznej stannicy. Wawrzyca,
biskupa wrocawslciego (120G — 1222) zalicza wprawdzie

Dugosz do rodu Doliw('>w, wszelako na monogramie

jego, zamieszczonym na powyszym przywileju, ]iie ma
wcale stannicy szlacieckiej runicznej, z czegoby wyni-

kao, e bislvU]v Waw^rzyniec wcale szlachcicem nie by
a szlachectwo jego rzekome jest prostym wymysem
Dugosza.

Najbliszymi poprzednil^ami Wawrzyca ])yli bi-

skupi Cyprian (1201—1206) i Jarosaw (1198—1201);

obaj zasiadali na lvatedrze wrocawsl^iej zbyt kr(')t-:o,

iby kapitua wrocawslca moga sobie ich runiczn
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st;iiHiic(^ przez (lluii,ic uywanie przywaszczy. Nadto

biskup Jarosaw by Piastowiczem, a stannica Piastów

inaczej wygldaa. Dalszym poprzediiilciem by biskup

yrosaw (1170—1198), lvt()ry zasiada lat 28 na l-cate-

drze wrocawsliiej, czas do dugi, aby jego stannica

przez cigo dugoletnie uywanie, moga si sta stan-

nica ka])ituy. Ot(') jak wspomniaeni, zalicza Dugosz
tego Zyrosawa do rodu Porajów; tymczasem po czloii-

kaci rodu Poraj<'»w doclioway nam si najstin-sze ]>ii'-

czcie dopiero z i)Ocztl<:iem XIV wieku, lecz adna nie

przeciowaa nam stannicy runicznej, jalviej r(')d Pora-

jów przed przyjciem r<')y jalvo lierbu uywa, ])o Ictt')-

rej mogliljymy si)rawdzi, czy rzeczywicie stannica

rmiiczna uyta w monogramie kajtuly katedralnej

wrocawskiej, jest stannica biskupa Zyrosawa, czy nie.

Ale czego nam nie dostarczaj najstarsze piecz-

cie czonków rodu Porait()w, tego nam nadspodziewa-

nie dostarcza herjarz szlachty litewskiej Kojaowicza.

Ot() lierljarz ten podaje jako herb rodziny Chomiskicli,

kt<)rzy ierbu Poraj uywali, ró, na niej pooone s
dwa znaki runiczne, mianowicie jeden wyobraajcy
herb Kociesz jez krzya, drugi wanie taki sam, jak

w monogramie l^apituly Icatedralnej wrocawskiej, jest

star stannica runiczn rodu Porait()w, e zatem wedle

wszellviego prawdopodobiestw^a stannic t otrzymaa
kapitua wrocawslca od swego dugoletniego pasterza,

biskupa Zyrosawa, lvt(jry wanie do r(xlu Porajt'»w

nalea.
Znowu p)()dajemy szereg rycerstwa, zapisanego

w albumie konfraternii Idasztoru lul^iskiego pod r. 117(),

o którycli z innycii róde liistoi-ycznych adnyci szcze-

góów dowiedzie si nie mona

:

567. Ludzimir, ojciec Borysawa, l«:t(»ry wiadl^iijt\

take na przywileju Mieszka Starego dla :lasztorii mo-
gilnieskiego, noszcym faszyw dat rolcu IW.), a po-

chodzcym rzeczywicie z r. 1176.

19*
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568. Pute, wiadkiijcy r(Avnie na owym przy-

wileju Mieszka Starego dla klasztoru mogilniefiskiego

rzekomo w r. 1103 •,

569. Andrzej III,

570. Bogusaw IV, syn Naslawa;

571. Przecaw IV, wiadkiijcy take wraz z poprze-

dnimi na owym podejrzanym dokumencie Mieszka Sta-

rego dla klasztorn mogilnieskiego.

Od niegoto naby Henryk Brodaty cz d(jbr

Kliszow dla klasztoru trzebnickiego.

Czy ten Przecaw jest identyczny z Przechiwem

Jarantowiczem , wiadkujcym w r. 1189 w Opatowie

na przywileju Kziamirza Si)rawie(lliwego dla kapituy

katedralnej krakowskiej, rozstrzygn nie umiem. Nie-

prawdopodobnem nie jest.

572. Jan V, syn Rozdaa, czy te Kolawa;
573. Szymon, syn Degnona;
574. Marcin III;

575. Mikoaj II, syn Stpoty;

576. Boysaw, syn Lutwina,

577. Witosaw III.

1 znowu szereg rycerzy wiadkujcych na dworze

ksicia Mieszka Starego w Gnienie w r. 1177, przy

wydaniu przywileju dla klasztoru lubiskiego z zatwier-

dzeniem zanuany dóbr Boguniowo i Dobrogostowo za

dobra Supi ')

:

578. Abraham, 579. Jawor,

580. Stomir, 581. Stefan II,

582. Przybysaw IV, 583. Adalbert,

584. Wisaw III, zapisany take wraz z on i dziemi
w album konfi'aternii klasztoi-u lubiskiego. Jest on

') Kod. wielkopol. Nr. 22.
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synem Praiidoty W modszego, czloiikunn rodu Odi-o-

\v('>w, dziedzicom lVandociiia,' w Jvt()rym na poeztku
XIII wieku zaoy i uposay klasztor Cystersów, prze-

jty nastpnie przez Iwona biskupa krakowskiego i prze-

niesiony zrazu do Kacie, p()niej do Mogiy pod Kra-

Icowem.

Synem jego jest Dobiesaw.
585. IMars, 58(). Bodzta,

587. Obiesaw II,

588. Baram (cz}jy )> identyczny z wystpujcym
nieco p('>niej Baranem, rozstrzygn nie umiem)

;

589. Bars Pomorczyk.

590. 591. Konrad i lYEojko Stojgniewicze, waci-
ciele dóbr Supi, vt()r w r. 1177 lvlasztorowi idji-

sldeinu za wsie Boguniowo i Doljrogostowo zamienili.

592. Wodzimirz, Ijrat Leonarda.

Swiadi:uje on na dworze lisicia Mieszca Starego

w r. 1177 w Gnienie przy wydaniu przywileju dla da-
sztoru lubislviego. W Inili papiea Celestyna III.

z r. 1193, zwany on jest patronem Idasztoru wroca-
w^sdego w. Wincentego ; w alicie patryarciy jerozo-

limslviego z r. 1188 wspomniany jest, i nada <:laszto-

rowi miecliowskiemu wie Biaobrzezie
;
jest te wzmian-

lv0wany pomidzy uposaycielami Idasztoru wroca-
wsviego N. P. JMaryi, wreszcie w dolvumencie Henry^a
Brodatego z r. 1204: jest wspomniany, e l/t extremis

coristitntns nada dasztorowi wrocawslviemu w. Win-
centego wie witnild ').

Bdzie on prawdopodobnie synem po bracie ko-

mesa Piotrka Wostowicza, moe \)0 Bogusawie, a l3ra-

tem stryjecznym Switosawa Piotrcowicza.

Syn jego, zapisany w nevrologu strzelnieskim,

zwa si witosaw.
Naley on w l^adym razie do rodu ajdzi(')w-

Wlostów.

') Haeusler: Oels N. 11.
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503. Leonard, brat powyszego Wlodzimirza,

wzmiankowany jako taki w akcie patryarcliy jerozo-

limskiego z r. 1198 dla klasztoru miechowskiego, któ-

remu nada wie w pobliu Goszczy ninej, za w buli

papiea Celestyna III z r. 11!»3 jako patron klasztoru

wrocawskiego w. Wincentego.

Jegoto synem prawdopodobnie jest komes Cio-

cimir z Chrzanowa, sdzia nadworny z r. 1217, za
prawnukiem Adam Leniartowicz, zrazu w^ojewoda, na-

stpnie kasztelan krakowski za Bolesawa Wstydliwego.

594. Komes Jaksa II czyli Jakso.

Swiadkuje w r. 1177 w Gnienie na przywileju

Mieszka Starego dla klasztoru luljiskiego. Innym

pomnikom liistorycznym nie jest znany.

595. Giedko II bisvup la-akowsld * 1166 f 11^6 ^).

Ze w^zgldu, e bracia Giedki nazywaj si Woj-

saw^ i T)-ojan II, niemniej, e syn Wojsawa I zowie

si równie Trojanem I, zachodzi suszne przypuszcze-

nie, e nasz biskup Giedko jest synem tegoto wanie
Trojana I a wnuviem Wojsawa I.

Giedko naley niewtpliwie do rodu Ogniw(»w-Lu-

b('>wit()W, jakto powy pod N. 337 wykazalimy.

596. Wojsaw IV bratGiedci, biscupa ki-akowslviego.

Wojsaw jest wi-az z Ijratem swoim rodzonym

Giedva^ biscupem kralvOwskim, synem Trajana I

a wnuviem Wojsawa I.

Jako taki naley on do rodu szlacheckiego Lu-

bowlit('»w - Ogniw('>w, modszej Unii rodu (szczepowego

Starz()w.

By on wacicielem d\v()ci wsi w ziemi wrocaw-

skiej, mianowicie GroszvOwic i Sawna, vt()re zamieni

z bislvupem wrocawsl^im za inne dwie wsie i te dwie

wsie (z nazwisva niewiadome) nada klasztorowi mie-

ciowsviemu, za wiadectwem alctu patryarcliy jerozo-

limskiego z r. 1198.

') Monum. II 77.'), 778, 77;L 835, 875, 932.
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Pisa on si z Biechowa a mia syii()W: Miku
\vystpnjce£i,'() w lataci 1218 i 1233, Dol)i(\sza wyst-
pujcego w latach 1228 i 1230, wreszcie iJroiiisza l<:a-

sztelana czcliowskiego z r. 1230.

.')i)7. Trojan II, brat rodzony Giedlvi biskupa kra-

kowskici^o, jest tak jalc i ten l)is]cn|) Giedko synem
Trojana 1 a wnidciem Wojsawa T, i naley do rodn

Ijubowlitów-Ogniwów.

Synami jego s Piotr wystpujcy okoo r. 1206^)

i Ti'ojan III Trojanowicz wystpujcy w r. 1222.

mier jego kadzie rocznic kapitulny krakowski

pod r. 1180-).

5U8. Olto syn Zyry, wojewody mazowieckiego

a prawnuk Wojsawa I. Ja]<;o syn yry wspomniany
on jest w dokumencie patryarcliy jerozolimskiego, wy-

danym w r. 1198 dla klasztoru miecliowskiego, i wraz

z ojcem swym i matk nada temu klasztorowi dwie

wsie Kije i Samogoszcz.

r)99, 600. Baran i syn onego komes Jaroclia. Ko-
mes Jaroclia Baranowicz wsponmiany jest w przywi-

leju biskupa Pelvi z r. 1192, wydanym dla klasztoru

jdrzejowskiego, i z tego tylko rikla otrzymujemy
wiadomo o istnieniu jego ojca Barana (wjedenastem

pokoleniu) kt('»ry innym spóczesnym ródom history-

cznym nie jest znany.

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne Bara-

ncny, miasteczko pooone w pow. tarnobrzeskim.

601, 602. Pozna II i s>n jego Marcin IV Pozna-

nowicz: .Marcin Poznanowicz wiadknje w Opatowie

w r. 1189 przy wydaniu przez ksicia Kazimirza Spra-

') W dokumencie niedatowanym Giedki biskupa pockiego, jest

to miejsce, gdzie mowa o tym Piotrze uszkodzone. Wydawca Dr
Ulanowski uzupenia Petre(nula) ; gdy jednalf takie uzupenienie nie

ma zgoa adnego sensu, uzupeniam Petro (filio).

^) Monumenta n, 799.
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wieclli\vei!,( » ]>rzy\vileju dla kapituy katedralnej kra-

kowskiej.

Z teg'<ito nkla dowiadujemy si take o ojcu jego

Poznanie, innyjn sp(')czesnym r()dom nieznanym, któ-

rego do jedenastego pokolenia rycerstwa polskiego

wieków rednich odkaa naley.

603, 604. Sieciech II i syn jego Smy II Siecie-

chowicz, Smyl Sieciechowicz wiadkuje w Opatowie

r. 1189 przy wydaniu przez Kazimirza Sprawiedliwego

przywileju dla kapituy katedralnej kraliowskiej. Oj-

ciec jego Sieciecli II naley przeto do jedenastego

pokolenia i jest prawdopodoljnie wnukiem Siecieclia I;

obaj za sdzc z imienia Sieciecli, nale niewtpliwie

do rodu Starz(')W maopolskich. Jest ten Sieciecli wraz

z Krzywosdem (prawdopodobnie bratem swym) wspo-

niniain' w w\roku Kazimirza Sprawiedliwego z r. 1187

wydanym w sporze tych d\^(u•ll rycerzy przeciw kapi-

tule katedralnej pockiej.

605, 606. ulisaw iv i syn jeg(. Wicaw II Suli-

sawicz. T Wicaw Sulisawicz wiadlcuje w r. 1189

w 0])atowie przy wydaniu przez Kazimirza Sprawie-

dliwego j)rzywileju dla ^apituy Icatedralnej krals:ow-

skiej. Ojciec jego Sulislaw naley oczywicie do jede-

nastego polcolenia, a z imienia sdzc, prawdopodobnie

do rodu Starz(')w maopolskicli.

607, 608. Wilk III i syn jego Piotrek V Wilko-

wicz.

Piotrt'l<: Wilkowicz wiadcuje ]"('»\\'nie, tak jalc

poprzedni rycerze, w Opatowie r. 1189 przy wydaniu
przez Kazimirza S])rawiedliwego przywileju dla kapi-

tuy vatedralnej krakowsviej.

Z imienia Wilk sdzc, mógby on nalee do

rodi i Wilczy cl ik< »S(')w.

609, 610. Zdziebor i syn jego Gwalisz Zdzieborycz.

Gwalisz Zdziebor}'cz wiadlvuje w r. 1189 w Opa-

towie przy wydaniu przywileju |)rzez Kazimirza Spra-

wiedliwego na rzecz kapituy katedralnej l^rakowsdej.
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(^jcióc jci^o .staiT Zdzichor luiJey do jedeiiastei»'0 po-

kolenia. Zreszt o tycli d\v()ch rycerzach nkla sjjó-

czesiie milcz. Nie umiemy te powiedzie, do jakiegoby
oni ]'()dii szlacheckiego polskiego naleeli.

.Jeszcze przy wydaniu owego przywileju Kazi-

uiirza Sprawiedliwego dla, kajtuy katedralnej kra-

kowskiej w Opatowie w w 118!) wiadkuj nasti)ujcy
i"ycerze

:

()11. Warsz II, syn Mciny.
Naley on niewtpliwie do rodu szlacheckiego Ra-

wicz*)w-Werszowc(')w.
61'2. Gawe Slawnikowicz, czyli syn Sawnika I.

Z imienia Sawnik sdzc, Ijd to czordvowie wielko-

polskiego rodu Starz(')w, (osiadego na Paukach, a po-

tom]vOwie (syn i wnuk) starego Zbyluta, fundatora

klasztoru ekneskiego.
613. Sulisaw V Biernatowicz czyli syn Biernata

albo Bernarda. Z imienia Sulisaw czyli Suek sdzc,
bd to czonkowie rodu maopolskich Starzów. Ów
Biernat naley oczywicie jeszcze do jedenastego po-

kolenia.

614, 615. Komes Piotr VI wraz z l)ratem Bogu-
sawem V. Wspomina ich stary spisek dotyczcy
wrocawslviego klasztoru NP. Maryi, pochodzcy jeszcze

z XII wieku. Blisza data jednak i pokolenie, do któ-

regoby ci dwaj rycerze naleeli, adn miar oznaczy
si nie da. Mog oni r()wnie dobrze nalee do poko-

lenia dwunastego, jak do jedenastego lub dziesitego,

a (')w Piotr raoe l)y nawet Piotrkiem Wostem. Wt-
pliwo w tej mierze rozstrzygn si narazie nie da.

Wedle owego spisku mia vomes Piotr nada Idaszto-

rowi wrocawskiemu NP. ]\Iaryi wie Tyniec, któr
odkupi od ydów, op]'ócz tego jednego skazaca Bolet,
za brat jego Bogusaw nada IcociiU w. Wojciecha
wraz ze wsi ^Muclioborem.

Nie jest wszelako wylvluczona moo, i ów lv0-

mes Piotr jest Piotrem Wszeljorowiczem
,

])()niej-
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szym palatyiiem kujawskim a kasztelaiieni kni-

s/wickim.

Czy on jest ideiitytziiy z Piotrem zapisanym
w albumie konfraternii klasztoru lubiskiefi,() pod r. 117G

oraz sw iadkiijcym na przywileju 31ieszka Starego dla

klasztoru mogilnieskiego (W pol. 33), osdzi nie

umiem.
W kadym razie obu tych rycerzy nale>- zaliczy

do rodu szlacheckiego abdzi()w-Wlostów.
W albumie konfraternii klasztoru lubiskiego za-

])isaui s ])od r. rzekomo 1185.

616. Uciwój;
617. Wyszesaw z on i dziemi;
618. Przybysaw (sacerdosj;

61!). Krzywosd (zapewne brat Sieciecha II),

wsponmiany jest w wyroku Kazimirza Sprawiedliwego
z r. 1187, wydanym w s])orze tego Krzywosda i Sie-

ciecha II przeciw kapitule katedralnej ]dockiej.

Jako brat Sieciecha li naleaV)y ten Krzywosd
do i'odu maopolskicli Starz(')w.

G'JO. Wit II, biskup pocki , obecny na sdzie Kazi-

mirza S]trawiedlivvego z r. 1187 w sporze Sieciecha II

i Krzywosda przeciw kapitule katedralnej pockiej ')•

Do jakiegoby rodu szlacheckiego ten Wit nalea,
odgadn nie jestemy wstanie. Tyllco gdyby si polva-

zao, ze imiona Wit i Wydga s identyczne, czego

oceni nie umiemy, w takim razie ()w Wit naleaby
do rodu Lubowlit()w-Ogniw()w.

621. Mikoaj III komes palatyn.

dest (»n obecny na sdzie kazimirza Sprawiedli-

W(,'g(> w r. 1187 w sprawie Sieciecha II i Krzywosda
])rzeciw lvapitule katedralnej pockiej i tu jest zwany
,,privi(ts'\ Gdy za wnet po tem, gdy ju w r. 1192

wystpuje jako komes palatyn, przeto jest wszelkie

l)i'awd(>])odobiei'istwo, e (»w tytid ^^prliiws"" oznacza

') Rzyszcz. Muczk. 1. X. ,5.
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wasiiic konicsa ])alat\iia, kt<'>ry l)\ iiaj|>ier\v.sz\m
urzdnikiem dworskim.

W r. 1192 wiadkiije oii ju jako coines palatiiius

TUI aiccie Peki l)iskii])a krakowsiciei^o dhi klasztoru

jdrzejo\vskieg'o ').

W akeie wreszcie patiTarcliy jerozolimskiego

z r. 1198 jest wzmianka, e nada klasztorowi mie-

ehowskiemn wsie Jaksice i llzej^liee '-). To jtosiadanii^

.Taksie, oczywicie gniazda rodowego Jaksy I, nasuwa
]>rzypuszczenie, i ów Mikoaj l)y albo potomkiem
owego Javsy, alljo jeli Jalcsa 1 zmar bezpotomnie,

l>rzynajmniej blisiim jego vrewn>'m.

Wedle kronivi Wincentego mia on zosta v0-

meseni paacowym (prmcejis 2}alaGii) w r. 1 182. Jegoto

lvazimirz Sprawiedliwy wysa z wojslviem w celu przy-

wr()cenia ksicia Romana na tron ksistwa ialickiego.

Wraz z Pelv bisvupem vravowsvim przywraca on

w r 1193 pok()j z vr()em wgierslvim. Po mierci Ka-
zimirza Sprawiedliwego w r. 1194 on (enhaglonum

prinuis) stan wraz z Pels: l)isvupem -^rakowskim,

po stronie starszego syna Kazimirzowego Lesz^a Bia-

ego a ]3rzeciw Mieszl^^owd Staremu, z którymto jiscupem
Pec te opie^ nad maoletnimi synami Kazimirzo-

wymi obj. Kiedy jednak wdowa po Kazimirzu Spra-

wiedliwym, uwiedziona obudnemi przyrzeczeniami

Mieszva Starego, ustpia mu Kracowa, a nastpnie
wygonionemu z Kracowa, po raz wt()ry ustaj bya
gotowa, a Mieszes: Stary nalega na ni, l)y Iconiecznie

palatyna Mikoaja od boliu swego oddalia, palatyn

Mikoaj widzc niestateczno ksinej wdow\v i ol^a-

wiajc si mogcego lvadej ciwili nastpi w^ygnania,

przerzuci si na stron Mieszlva Starego i dopom(5gl

mu do ponownego ojjcia Kralcowa.

') Kod. malopol. 1, N. 3.

•) Kod. malop. JI. N. 37.5.
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W r, 1202 umar Mieszka Starv a Krak('t\v na
mocy ukadów z tyme zawartych, winien l)\ p()W]"()ci

do I^eszka Biaego, który tymczasem ustpiwszy Miesz-

kowi Staremu Kralcowa, sandomirsl^ dziery dzie-

nic. Oczywicie w tej sandomirskiej swej dzielnicy

mia swego osobnego komesa i)alatyna nadworuego,
imieniem Goworl^a. To by |>ow(')d do bardzo cluirakte-

rystycznego zatargu, -:t())-y zmieni zupeiue dworski
charakter urzdu palatyna na ziemski. lviedy bowiem
Leszek Biay nua przyby do Kral-:ow^a, aby tu prze-

nie sw stolic, ostrzeg go palatyn Milioaj, iby ze

sob bro Boe palatyna Gowor<:a nie przyprowadza.
Kronil^a Kadublva przytacza, jakoby pomidzy Miko-
ajem a Goworlciem zacliodziy jalcowe gniewy; ja za
rozumiem, e nie gniewy ale raczej Jiieporozumienie

prawne midzy nimi zacliodzio. Mikoaj uwaa si za

palatyna dzielnicy krakowsciej
;
gdyby wic l^eszek

przywi()(l ze sob swego nadwornego i)al:it\ii;i Go-

worva, to Goworev staby si palatynem krakowskim,
a ])alatynat Mikoaja zgasn) )y nnisia. I tak si te
l)rawiue ta kwestya [)rze(1stawiaa, e skoro ])alaiynat

by urzdem nadwornym, to z cliwil mierci ^Eieszka

Starego gas urzd jego nadwornego ])alatyna Miko-
aja, a liCszek Biay mia zupene prawo przyby do

Krakowa z swym nadwornym palatynem Gowor^iem,
który w Krakowie peni funkcye komesa ])aacowego

przy swoim csiciu Leszku Biaym by uprawniony.

Leszek uzna danie palatyna Mikoaja za nieuzasa-

dnione, wypr<)bowanego sug swego Goworlca opuci
nie chcia i w sandomirslviej swej dzielnicy ])ozosta;

l^rakowsl^a za dzielnica przypada Wadysawowi
Mieszkowiczowi ').

W roai wreszcie 120G umiera palatyn Mikoaj,

którego Icronil^a wiel\:opolska mianuje w chwili mierci

') Mouumenta II. 409, 414, 421, 4;!-2. 4;Ui. 44:i. 444. :).").'), 557,

541, 544, 549, 550, 552.
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kasztelaiieiu krakowskim {casiclUatu.s come.s Cracovie)isis)

za I)iii>'osz przedtem naczelnym wojewod (princeps

milicie), a Leszek Biay obj ju bez przeszl<;o(ly dziel-

nic krakowslv.

Milv:oaj by bratem rodzonym PeIJvi ])isl':upa kra-

cowskiego ; Dugosz zalicza go jAo rodu szlacheckiego

Lis(')w. To podanie Dugosza zdaje si l3y prawdziwem^
ilet' syn owego palatyna Mikoaja wystpujcy w r.

lJ-24r na dworze Leszka Biaego na wiecu w^ Róy-
groclni '), zowie si Mcigniewem Mikoajowiczem,
a imi .Mcigniew czyli Mszczug jest rodowi Lisów
wlaeiwem.

622. Piotr Wszeborowicz Stary. Jest on synem
Wszebora, lecz którego, czy starszego (II) czy mod-
szego (II), róda nie dostarczaj wskazówel^. Tyllio

falit, i on wystpuje ju w dlka lat po ostatniem

wystpieniu Wszebora III (modszego), a w l^illsianacie

zaledwo po mierci Wszebora II (starszego), niemniej,.

i jalvO synowie Wszebora II wystpuj w r. 1161 tyla)

Krystyn i Otto, w chwili s:iedy nasz Piotr ju nietylvO

y, ale nawet jaki niszy urzd piastowa musia
i wraz z iDrami na dworze vsicym stawd si l3y

powinien, nacazuje nam przypuszcza, i nasz Piotr

jest synem raczej AYszebora III (modszego) a nie

Wszebora II (stai^szego). Zreszt liwestya ta jest prawie
obojtn; gdy Ijowiem obaj W^szeciborowie s najbli-

szymi lvrewnymi midzy sob, a bodaj nawet czy nie

rodzonymi brami, to czy naszego Piotra wyprowadzi-
my od Wszebora III czy od Wszebora II, zawsze on
bdzie czlonl^iem rodu Lubowditów-Ogniwów\

Swiadl^uje on na bardzo podejrzanym dokumencie^

ksicia Mieszlia Starego, wydanym dla klasztoru mo-
gilnieskiego (Wp. 33), lvt()ry nosi niemoebn dat
r. 1103. Przychodzi nam atoli w pomoc album kon-

') Kod. katedry ki-ak. I, N. 14.
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frateniii klasztoru lubiskiego, które doslowiue wszy-

stkich wiadków powyszego dokumentu z dat roku I

1176 wypisuje (Mon. Y, 582).

Ot('t w tyeli dwóch nklach jest nasz Piotr ;

Wszeborow icz zwany palatynem kujawskim a kaszt-
[

anem kruszwickim. Pierwszy tytu wojewody kujaw- |

skiego nie jest ani na rok 1176 ani w ogóle na wiek XII j

moelmy, gdy a do samego pocztku XIII wieku
]

urzd palatyna by urzdem cile dworskim a nie

ziemskim. Nasz Piotr Wszeborowicz móg by w r.

1176 palatynem nadwornym ksicia kujawskiego, jeli

takowy istnia, lecz kujawskim palatynem by nie j

móg. Dowodzi to, i owa zapislia rzekouio z r. 1176,

dostaa si do albumu konfraternii Idasztoru lubi- j

skiego dopiero w wieku XIII, kiedy urzd palatyna

by ju urzdem ziemsliim a tradycya, i by niegdy
j

urzdem nadwornym, ju si bya zatara. e jednali I

ta zapislva nie jest fikcyjn, ale ma autentyczny pod-

kad, dowodzi zestawienie urzd(')W palatyna :ujaw-
skiego z godnoci kasztelana kruszwickiego. AV wie-
tnej swej rozprawie „O Piacie i piacie" wykaza Dr
Tadeusz Wojciecliowski, i urzd komesa paacowego
czyli palatyna poczony by z grodzierzstweui stoecz-

nego grochi. Kruszwic w dawnycli czasacli naley
uwaa na stolic Kujaw, tam te bya siedziba bi- i

slvupa kujawskiego. Otó jeli nasz Piotr Wszeborowicz
by lv()mesem paacowym (juilatynem) ksicia vujaw-
skiego, to ju iia mocy tego jego urzdu naleao
do take grodzierstwo grodu kruszwiclviego. Tylko
w owej zapisce z r. 1176 powiedzy wyrazy palatinus

a Cmauie naley wprowadzi opuszczony a dla

przej^isywacza z XIII wieku niewytumaczalny wyraz
dncis, a wtedy owa zai)islva pozbdzie si cechy

podejrzenia.

Kto móg by jednalv owym ksiciem kujawskim,
gdy inaczej godno palatyna w XII wie\:u bez dworu
lvsicego nie da si pomyle. Wienjy, e po mierci
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Kr/ywoiistci^o |trzy|»;i(ll\ Kujawy w i'az z Mazowszem

Kdzici-zaweimi. Ale Kdzierzawy jaUo ksi niazo-

\viecJ<i, utrzymywa stolic swoj niewtpliwie w Ploekii

a nie w Kruszwicy. Wjrawdzie Bolesaw Kdzierzawy
ju w r. 1173 umiera, lecz u,dy starszy syn Kdzierza-

wego, r('»wnie Bolesaw imieniem, ojca w zgonie wy-

przedzi, modszy syn Leszec odziedziczy zarazem

i Kujawy i Mazowsze a umar dopiero w r. 1185. 1 oii

wac zapewne nie w Kruszwicy lecz w Pocku stolic

sw utrzymywa, tav, e aljsolutnie bral-: nam lisicia,

lvt()r>by m('»g w r. 118G w Kruszwicy na Kujawacli

])an()wa, a bez talviego ksicia godno palatysva

Pioti-a AVszel)orowicza utrzyma si nie da. Ciybajy
wljrew wyranemu twierdzeniu a'onivarzy dzielnica

laijawska albo zaraz po mierci Bolesawa Ki-zywou-

stego all3o po mierci Kdzierzawego dostaa si Miesz-

kowi Staremu. Bo cliocia ^Mieszelc Stary dopiero w ]•.

1202 inuiera, a stolic sw utrzymywa niewtpliwie

w Wielkopolsce a nie w Kujawacli, to jednali mamy
dowody, e ksi ten ju za ycia swego nielvt(')ryni

swoim synom osobne dzielnice wydzieli. Przyczyn
taldego wydzielania, synom osoljn^ch dzielnic przez

panujcego ksicia za ycia swego Ijyo postanowienie

prawa polskiego, i ojciec jeli w powt(')rne zwizki
maeskie wstpi ]iragnie, poprz(')d synom z ]>ierw-

szego maestw'a poow sw^ego majtku wydzieli

winien, a dopiero z drug poow w ])owt()rne zwizki
maesl^ie wstpi moe, <;t(')rato druga poowa ju
pozostanie dzieciom z drugiego maestwa. Otó Iciedy

Mieszek Stary [)(> mierci pierwszej on>' Elbiety za-

mierza zawrze i)onowne zwizki maeskie z p()-

niejsz powt()rn on swoj Eudoksy Rusinka, tedy

musia synom swoim z pierwszego maestwa Odonowi
i Stefanowi wydzieli osoljne dzielnice. Faktu tego nie

regestruj nasi kronilcarze; e ()n jednakowo rzeczy-

wicie nastpi, mamy przynajmniej co do Odona do-

wody w tern, i jest moneta bita ze stemplem Odona
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co byoby niemoel)neiii, gdyby nie b\ udzielnym ksi-
ciem, a nadto jest piecz Odona z t> tulem ,,dux^\ któ-

rej jeszcze syn jego Wadysaw Odonicz, zanim sobie

swoj wasn piecz wyry da, do roku 1212 uywa.
Zdaje si, i Odonowi dosta si przy tem wy-
dzieleniu gnkl lvalisz wraz z nalen ziemi. Do
dzielnicy Stefana brak nam niestety wszelkicli zgoa
skazówek.

Po mierci Eudol\:syi Rusinki zamierza Mieszek
Stary zawrze po raz trzeci zwizlii maeskie z Ade-
lajd, musia wic znowu synom z drugiego maestwa
mianowicie Bolesawowi, Mieszkowi i Wadysawowi
wydzieli osobne dzielnice. I znowu, ciocia tego faktn

kronikai'ze nasi nie regestruj, mamy ])rzynajmniei co

do Bolesawa dowód, i ju za ycia ojca swego osolui

dzielnic posiada.

Tego dowodu dostarcza nam niedatowany przy-

wilej ksicia Konrada mazowieckiego, wydany dla kla-

sztoru strzelnieskiego, któi-y wydawca prof. Ulanowslvi

do roku 1216 lub 1217 odnosi. (Ulanowski: Dokumenty
laijawskie N. 9). Otó z tego dokumentu pokazuje si,

e Bolesaw Mieszkowicz Ijyl ]n'zed swoj mierci
lvsiciem kujawskim i na Kujawacli wykonywa
zwierzchni wadz. A jeli tak, to Kujawy musiay
w drugiej polowie XIT wieku nalee nie do mazo-
wieckiej, lecz do wielkopolskiej dzielnicy, mianowicie

do dzielnicy Mieszka Starego. Jakim si to sposobem
sta mogo. Moe si nie pomylimy, jeli przypucimy,
e Kujawy b>iy tem odczepnem, które Kazimirz Spra-

wiedliw}' nuisia da JMieszlcowi Staremu, aby nie opu-

gnowa testamentowi Bolesawa Kdzierzawego, zapisu-

jcego na wypadek bezpotomnej mierci Leszka
ca dzielnic mazowiecko - kujawsk Kazimirzowi

Sprawiedliwemu z zupenem pominiciem Mieszka

Starego.

I3y wic nasz Piotr Wszeborowicz palatynem

czyli komesem paacowym Bolesawa Mieszkowicza
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ksicia kiijawskit^i^o. Bolesaw polei;! w i'. 11!h; \s 1)1-

twie luul .>r()Zij;a\v. W tym wic lokii i komitat paa-
cowy iiaszeg-o Piotra Wszcljoi-owlcza iiiiislal sic sko-
czy, jeli jeszcze y podówczas, a zostaht iiiii ju
tyvO grododzierstwo lvruszvvicvie.

Zdaje si jednak, e Piotr Wszeborowicz umar
wczeniej jalv Bolesaw Alieszcowicz, i e osierocony po
nim lvomitat paacowy przy tyin Bolesawie obj
zraza jalvi Henryk a nastpnie syn naszeg'o Piotra

Kr}'styn.

Ów Ijowiem dolcument Konrada mazowieckiego
wyranie Krystyna syna Piotra Wszeborowicza pala-

tynem kujawsvim by mieni. Ciyba, eby to si dziao
ju na ]>ocztku X^n\ wievu, kiedy urzd |)alaty-

na z urzdu dworsviego ])rzemieni si na urzd
ziemslci.

Nekrolog Iclasztoru lubiskiego, kadc dat mierci
naszego Piotra Wszeborowdcza na dzie 12 marca,

nazywa go fantor ed henefactor monasteril Luhinensis.

Jest on niewtpliwie fundatorem klasztoru w Strzelnie,

skoro syn jego Krystyn nazywa si na pocztku XIII
wieku patronem tego ^>. lvlasztoru. Na najstarszej

pieczci klasztoru -+ +-• strzelnieskiego przecio-

wao sie te godo ^K. stannicze naszeo-o Piotra.

Wygldao ono tas: : ^^ ~T* a jestto odmiana stannicy

rodu szlacheckiego i^ Luoowlitów-Ogniwów, do
któregoto rodu zatem naszego Piotra Wszeborowicza
zaliczy winnimy. Wszelako komitat paacow^y na-

szego Piotra AYszeborowicza na dworze Bolesawa
MieszlvOwicza na Kujawaci to ju ostatni szczebel jego

karyery; przedtem zdaje si by comesem paacowym
na dw^orze Mieszca Starego w^ Kaliszu. Do takiego

przypuszczenia upowania nas sup kamienny \y Ko-
ninie z r. 1151, na którym w napisie jest wzmianka,
e on wskazuje poow z Kalisza do Kruszwicy, nie-

mniej, e go kaza postawi komes Piotr palatyn. Jaki
to pnlatyn móg kaza postaw^i sup drogowy w Ko-

Tom II. ;20
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ninie? Konin naley do AYielkopolski, tylko wic i)a-

latyn \vielko])olski czyli komes paacowy Mieszka

Starego móg w r. 1151 Icaza w>stawi (')W sup
w Koninie. Zdaje si, e po wydzieleniu Bolesawowi
Mieszkowiczowi dzielnicy lvujawskiej, przelcaza mu za-

razem ojciec swego ówczesnego lvomesa paacowego
Piotra AVszeborowicza na palatyna ').

Prawdopodobnie nasz Piotr pozostawi ]»o sobie

tylko jednego syna, mianowicie Krystyna zrazu wo-

jewod I-Lujawsldego, nastpnie mazowiecldego, gdy
o innycli jego synacli r(')dla, historyczne nic nie wspo-

minaj.
623. Henryk palatyn Bolesawa Mieszcowicza, osi-

cia kujawslviego. Zdaje si, i ten Henryk zosta palaty-

nem Bolesawa Mieszcowicza dopiero po mierci Piotra

Wszeborowicza. Ów bowiem niedatowany dolcument

Konrada mazowiecdego dla lvlasztoru strzelniesciego

z rovU rzekomo 1216 wspomina, i na proby tegoto

Henryka palatyna nada ksi J^olesa\\' Mieszkowicz

klasztorowi strzelnieskiemu wie Wgrzce. Byoto za-

tem po zaoeniu lvlasztoru strzenieslciego a wic ju
po mierci Piotra Wszeborowicza.

Zreszt tego palatyna Henryka adne inne rcklla

dziejowe nie wsi>ominaj.

624. Smy III Bodztowicz. By ten Smy powino-

watym Jana arcybiskupa gnieznieslóiego i wspomniany

jest w niedatowanym przywileju tego Jana (z roku

rzekomo 1166 lub 1167) dla clasztoru Cystersów w J-
drzejowie, i od niegoto otrzyma arcybislvup Jan wie
Ujazd z przylegemi wsiami, Jvt<)r nastpnie daszto-

rowi jdrzejowskiemu nada. Ten Smy moe nalee
tak dobrze do dwunastego jav i do jedenastego poko-

lenia; zalee to bdzie od tego, czy dat owego nieda-

towanego przywileju arcyl3is\:upa Jana odlcaemy do

') Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce,

tom IV, Kruków 1891 sti-. 27 tab. IX i X.
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r. IIGG czy IKw. Zwaywszy atoli, i ojcom naszego

Smya moe by tylko Bodzta I yjcy w pokoleniu

dziesiteni, przeto i my naszego Smya, jako jego syna,

nie moemy do p('>niejszego jak do jedenastego ])oko-

lenia odkazywac.

.legoto gniazdem rodowem bdzie za])e\\ne Sniil()\v

^v pow. i-adomskim, i)ar. Jasti-zb.

625. Jan kanclerz. Swiadkiije on na przywileju

ksicia Mieszka Starego dla klasztoru trzemeszeskiego
z r. 1145 (Wp. 11) a zarazem iia przywileju Bolesawa
Kdzierzawego dla klasztoru mogilnieskiego z nie-

moebn dat r. 1065 (W]). 3).

O rodzie tego Jana nic zreszt l)liszego ze nklel
liistorycznych dowiedzie si nie mona.

626. Marcin kanclerz. Jest on za]Hsany w albumie
ko]ifraternii klasztoru lidjiei'iskiego w za])isce , kt(')r

wydawca midzy lata 1150 a 1170 kadzie. Innym r(')-

<lom liistorycznym nie jest zgoa znany.

627. Peka, biskup krakowski, * 1187 f 1208

(Mon. 11, 799, 876, 931).'l\lial on by zdaniem Dugo-
sza bratem rodzonym Mikoaja paatyna, za obaj na-

lee mieli do rodu szaciecviego Lisów.

Gorcy stronnik maoletnicli po Kazimirzu Spra-

wiedliwym pozostaych dzieci: Leszka Biaego i Kon-
rada, sprawowa rzdy lvraju wraz z palatynein Miko-
ajem podczas ich nieletnoci.

628. Wojtek stolnik, wiadkuje on na przywileju

opatowskim Kazimirza Sprawiedliwego z r. 1189 dla

kapituy lvatedralnej krakowskiej (vat. 1, 4); innym
pomnikom historycznym nie jest znany.

Jeszcze na przywileju opatowslvim Kazimirza Spra-

wiedliwego z r. 1189, wydanym dla kapituy l^atedral-

nej s:rakowskiej (Kat. I, 4), spotykamy nastpujcych
wdadków, innym ródom nieznanycli:

20*
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629. Wyszta,
630. Wyszek,

631. Piotr podkanclerzy, wreszcie

632. Wielisaw Jerozolimczyk,

wiadkuje jeszcze na tym dokumencie i mistrz

AYincenty, o którym w nnstpnem pokoleniu Ijdzie

mowa.
633. Wojciech (Alb)'ti (.'>), o którym wspomina bul

papiea Celestyna III z r. 1193 ( Wp. 31), i klasztorowi

wrocawskiemu w. Wincentego nada wie Widaw.
634. Przeaj, brat Budziwoj a, o którym wspomina

akt patryarcliy jerozolimskieg-o z r. 1198, i klasztorowi

miechowskiemu nada koció w Gnienie (in Gueneznef)

wraz z thvoma wsiami (Mp. II, 375).

635. Mateusz, brat Jana, wspomniany w doku-

mencie patryarcliy jerozolimskiego z r. 1198, jako po-

siadacz Gociradzic (iMp. II, 375).

636. Zbyut II komes, wiadkuje na podejrzanym
dokumencie Icsicia Mieszka Starego dla klasztoru mo-
gilnieskiego z niemoliw dat r. 1100 (Wpoi. 36).

By moe, i dokument ten jest prostym falsyfikatem,

a ()w Zbyut wprost skomponowan osol3.

637. Degno III komes , wiadkuje wraz z powy-
szym Zbyutem II na tymsamym podejrzanym doku-

mencie ksicia jNIieszka Starego dla klasztoru mogil-

niesdego z niemoliw dat r. 1100. I on moe by
wprost skomponowan osob na tym podrobionym do-

kumencie.

638. Bie, wiadkuje on na podejrzanym doku-

mencie ksicia Mieszka Starego dla klasztoru inogil-

niesldego z niemoejn dat r. 1103, któr na zasadzie

albumu konfraternii klasztoru lubiskiego na rok 1176

sprostowa naley (Wp. 33).

639. 640. Albert de Dysz z bratem swoim Rosa-
wem, wspomnieni we wzmiankowanym codopiero przy-
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wilojii ksicia Mieszka Starego z r. 117(j dla klaszt(»rii

moi^iliiieskieiio.

641. Bodysaw ])0(lkoiuorzy, r(')\viue w codopiero

wziTiiaTikowanyin i)rzy\vilejii ATieszka Starczo z r. 117()

\vs})()] 111 liany.

Z szerei^u os(')1j (hichowiiycli, yjcycli w tein
i)<>-

koleniu wypada wspomnie:
Uadosta ()})ata, ^Milosta i Liibkosta sul)dyakoii(')W,

zapisanyeli w albumie konfraternii klasztorn lu)skiei2,(»

(Mon. y, 576), Jakuba arcybis. gnieznieskiei»"o ^ 1120

t 1148, Pejana kanclerza a nastpnie biskupa pozna-
skiego ^ 1146 t 1151, Stefana biskupa lubuskiego,

wiadkujcego w r. 1149 na przywileju Bolesawa K-
dzierzawego dla klasztoru wrocawskiego w. Wincen-
tego, Stefana bislvupa jioznasl^iego ^ 1148 f 1158, Ber-

narda bisku])a ]>oznaskiego ^ 1159 f 1164, Badwana
biskupa ]Joznaslviego ^ 117'i, Boberta zrazu bislvU|)a

wrocawsJdego, nastpnie bisl^upa kralcowskiego ^ 1143

t 1143, JNIrokot kanclerza, wiadkujcego w Opatowie

r. 1189, nastpnie bisl^upa poznaskiego f 1196, Piotra

arcybislcupa gnienieskiego, Herubina bisku|)a pozna-
skiego ^ 1174 t 1181, Benedylvta biskupa poznaskiego,

wystawiajcego w i'. 1187 jn-zywilej Szpitalnilcom jero-

zolimsldm w Poznaniu (Wp. 29), Zyzdka arcybislcupa

gnienieskiego, wiadl^ujcego na przywileju Mieszka

Starego z r. 1177 (Wp. 22), Stefana biskui)a ]vujawslvieg(»,

obecnego na sdzie Kazimirza Sprawiedliw^ego z r. 1187

(BM. I, 5j, Arnolda bis]vupa lubusldego, wspomnianego
\v dolaimencie Mieszka Starego z r. 1177, Boberta bi-

skupa wrocawslciego, wspomnianego w buli ])a)uea

Celestyna IIT z r. 1193, Hannibala kustosza Icatedral-

nego lvrakows]viego f 1173, wreszcie Bart proljoszcza

katedralnego pocldego, obecnego na sdzie ksicia Ka-
ziniira Sprawiedliwego w r. 1187, Bogdana ])rol)Oszcza

katedralnego krakowsldego f 1179, Amileja scholastyka
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katedralnego krakowskiego f 1177, wreszcie Wiberta

(t 1178) i Walentego (f 1177) kanonikiUy tego kocioa
(Mon. 11, 799, 935)^

Doniieszczaniy tu jeszcze poczet rycerzy, nale-
cycli do dwunastego pokolenia , kt()rych wprawdzie

adne ws]JÓlczesne r(xla liistoryczne nie podaj, o kti)-

rycli istnieniu jednak w dwunasteni pokoleniu otrzy-

mujemy wiadomo po ich synach, wystpujcycli w po-

koleniu ti'zynastem, kt()rzy przy swoich imionach zarazem

imiona swych ojców nv formie zazwyczaj patron imicznej

kad. I tak, jeli n. p. pod r. 1231 spotykamy jako

wiadka Jana Abramowicza, to std logiczny wniosek,

i w poprzedniem (t. j. dwunasteni) pokoleniu y jego

ojciec Abram czyli Abraham, iimym r(')dom liistory-

cznym nieznany i t. p.

G42. Abram czyli Abraham, ziemianin maloi)olski.

Syn jego Jan Abi'amowicz wystpuje w lata] i 1229

i 1231 (Mp. I, 12, Mog. 1-2').

()43. Adlard, ziemianin mazowiecki. Syn jego Wie-
lisaw Adlardowicz wystpuje jako wiadek w r. 1218.

(RM. II, 3).

644. Andrzej Ijrat Mateusza, ziemianin malopol-

s]vi. Jest on wspomniany w dokumencie ])atryarchy je-

rozolimskiego z r. 1198, i na(hi klasztorowi miechow-
skiemu wie Bawó (Mp. II, 37.")).

') Poniewa cytaty ruilel u dou zabieraj (uo miejsca a nadto

odrywaj uwag, i)rzeto ka je bdziemy odtd w tekcie i ski-acac*.

nastpnie: RM. znaczy kodeks dyplomatyczny polski Rzyszczewskiego

i Miiczkowskiego, Mp. kofleks dyplomatyczny ma}oi:)olski, Wp. ko-

ileks dyplomatyczny \vielkopols'ki, Kat. kodeks katedry krakowskiej

Av. Wacawa, Maz. kodeks dyplomatyczny mazowiecki, Mog. kodeks

dyplomatyczny klasztoru mogilskiego, Tin. kodeks dyplomatyczny ty-

niecki, wreszcie Mon. .Monumenta Poloniae historica. Liczba pooona
przy cytacie ródla oznacza przy dyplomataryuszach numer biecy,
jakim dokument jest oznaczony, za przy Monumentach stronic.
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l)\l on Z(htj(' sir koniuszy III {(Kjd.zo) n;i dworzti

ksisit krakowskicli. Z jei»() syn()\v jeden Stefan , ka-

sztelan l)olesla\viecki, wysti)ui(3 jako taki w latacJi

Vl-rd i 1232 (Moi;-. 3, M\). U, 40G) , a oprócz teg-o bez

i;o(lno('i w lataeli 1-209 i 1231 (Wp. 64 i Moi;-. 12);

(lrni;i Andrzej w r. 1222 na wiecu nad Szj-eniaw

(Kat. 1, U).

Naley on do i'odn szlacheckiego Lis('>\v i l)y(' moe,
i jest jednym z czonk(')\v szlskiej rodziny Wierz))iri-

skicli z Wierzbna.

()4:). Astod, ziemianin mazowiecki. Syn jego Mi-

koaj wiadkuje w r. 1222 na przywileju ksicia Kon-

rada dla klasztoru czerwiskiego (RM. 1, 16).

64(). Baron komes, nada klasztorowi wrocaw-
skiemu w. Wincentego wie Gorze (Cliorecli, Wp. 31).

Syn jego Karol Baronowicz wystpuje w r. 1208

(Haeiisler: Oels 17, 18).

()47. Bawor, ziemianin maopolski. Syn jego Ba-

wor Baworowicz wystpuje w r. 1222 na wiecu nad

Szreniaw (Kat. 1, 14).

648. Biezdrów, ziemianin wielkopolski. Syn jego

Bogumi Biezdrowicz wiadkuje na przywileju ksicia

Wadysawa Odonicza z r. 1231, wydanym dla klasztoru

w Obrze (Wp. 130).

Jegoto gniazdem rodowem jest Biezdrowo, wie
paraf, w pow. szamotulskim.

649-a i 649-b. Biedrzyk czy te Biedrzych, i ojciec

jego Biodro. Syn jego jMilvoaj Biedrzycliowicz wiadlnije

na przywileju ksicia Henryka Brodatego, wydanym
w r. 1203 dla klasztoru w Trzebnicy (Haeusler: Oels

N. 9). Jego ojciec zwa si prawdopodobnie Biodro i na-

lea do povolenia jedenastego ryccrstwii polskiego wie-

k()w rednici.

Jego gniazdem rodowem bdzie zapewne wie
Bieth-zycliów w pow. opatowskim, par. l.asocin.
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(),)(). Bie wiadkuje na przywileju Mieszka

Starego dla klasztoru niogilnieskiego z faszyw
dat r. 1103, nalecym wszelako pod r. 1176

(Wp. 33).

651. Bodepor, ziemianin maopolski. Syn jego

Radwan Bodeporowicz wiadkuje na wyroku Marka wo-
jewody krakowskiego z r. 1220 (RM. I, 11).

652. Bodzta komes, ziemianin maopolski. Syn
jego Domasaw Bodztowicz wiadkuje na dols:umencie

Radwana, równie mao])olskiego ziemianina z r. 1212.

I drugi jego syn witosaw wiadkuje r('>wnie na
tyme akcie Radwana z r. 1212 (Kat. I, 8).

Po imionach Bodzta i witosaw sdzc, jest ten

Bodzta czonkiem i'odu Lubowlitów - (!)gniw('»w, a co

wicej prawdopodobne, czonlciem rodu Wlostów. Przy[>o-

minamy bowiem , i wnul.: Piotrka Wosta zwa si
równie komesem Bodzta a mia syna r('>wnie Swi-
tosawa.

653. Bogusaw, ziemianin ]nao[)olski. Syn jego

AYojsaw Bogusaw icz , rycerz Jalvulja wojewody a na-

stpnie kasztelana sandomirsciego, jest obecny z dwo-
rem ksicia Leszka Biaego na wiecu n\- Róygrocliu
w r. 1224 (Kat. I, 14):

Dwaj inni synowie jego sn starsi: witosaw
i Przecaw, swiadkuj na przywileju ksicia Konrada
mazowieckiego z r. 1218 (RM. II, 3) i s prawdopo-
dobnie ziemianami mazowickimi , sn (')W Bogusaw
posiada dolara ziemslvie tak w Maopolsce jalc i na
Mazowszu.

Z imion s\-n()W jego Wojsawa i Switosawa s-
dzc, by Bogusaw ]n"awd()})()dobnie czoidciem rodu
Lubowlit(')w-()gniw(')w.

654. Boguta, zieuiiauin maopolski. Syn jego To-
masz Bogucic jest obecny wraz z dworem ksicia Leszka
Biaego, w vSuc]iedniowie na wiecu prawdopodobnie
w r. 1224 odbytym (Ivat. 1, 15).
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605. Bok, zii[)('\sii(' /iciiiiimiii szlsUi. S>ii y'i^<>

Mieczysaw Boczek wiadkujo iia ])rz\ wilcju ksicia

Henryka Brodatego z r. 120<S dla klasztoj^u trzebni-

ckiego (hlaeiislcr: Oels N. ll>).

656. Bolech, ziemiaiiiii maopolski. Syn jego Wa-
wrz}'niec Bolecliowicz jest obecny wraz z dworem ksi-
cia Ijeszka Biaego na wiecn w Róygroclni r. 1'224

(Kat. I, 14).

Rzadki to w\jtek, eby rycerz dostojny nosi

w tej epoce imi tak nawskr() gminne, jakiem jest

imi Bolech, nj^wane acz bardzo czsto, ])rzecie t>lko

])rzez ludno wieniacz.
657. Borzym, ziemianin mazowiecki. Syn jego

Mikoaj Boi'zym()wi('z wiadkiije na przywileju ksicia

Konrada mazowieckiego z r. 1'2'22 dla klasztoru czer-

wiskiego (RM. I, 16).

Jego gniazdem rodowem bdzie zapewne ^orzy-

UKJW wie w pow. stopnickim, par. (31enica.

658. Boej, ziemianin jiiazowiecki. Syn jego Bo-

ej Boejowicz wiadkuje na |>rzywiejacli ksicia Kon-
rada mazowieckiego z iat 1218 i 1224 (RM. II, 3, Ula-

nowslii: Dokumenty kujawskie N. 14).

Jego gniazdem rodowem bdzie wie Boejowicf
w pow. inowrocawskim.

659. Boysaw, zapewne ziemianin szlski. Syn
jego Jdrycli Boyslawicz wiadkuje na przywileju ksi-
cia Henryka Brodatego z r. 1203 dla klasztoru trzel)ni-

ckiego (Haeusler: Oels N. !)).

()60. Bronisz, zapewne ziemianin kujawski. S>'no-

wie jeg(j JMarcin i Cliwa wiadkuj na jednym przy-

wileju klasztoru strzelnieskiego z r. 1220 (Ulanowski:

Dokumenty kujawslvie N. 13).

Jego gniazdem rodowem bdzie zapewne Broni-

szew, wie w pow. wocawskim, par. Ciiodecz.

661. Budziwój, sn ziemianin szlski. Synowie
jego Stefan i Uniemir wiadknj w ]•. 1203 na przywi-
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leju Henryka Jirodatei^o dla klasztoru trzebnickie;i^()

(Haeiisler: Oels N. 9).

66J, GG3. Bukr Hugo (i syn jego Grabi), sn
ziemianin mazowiecki. W r. 1'218 wystpuje wnuk jego

Marcin Grabik (RM. II, 3), z czego si okazuje, e
Hugo Bukr naley jeszcze do dziesitego pokolenia,

a syn jego Graljia do pokolenia jedenastego. Jako
w przywileju z r. 12 18 wydanym przez ksicia Konrada
mazowieckiego dla JNIarcina Grabika, jest Hugo Bukr
wyranie wzuiiankowany jako wsp(')lczenik Bolesawa
lvi'zywoustego, od kt()rego kilkunastu niewolnycli pod-

(lanycli w darze otrzyma. By moe, i syn jego G]'a-

bia jest praojcem rodu szlacheckiego Grabi(')w, gdy
przy])ada on wanie na te czasy, kiedy naj^^'czeniej

herb Grabi móg powsta.
664. Cherubin, ziemianin mah)pol.sl<:i. Syii jego

Janek Cherulnowicz swiadkuje na dokumencie ksinej
Grzymisawy z ]•. l-iL>8.(Mp. H, 395).

(\V):). Cliocimir, ziemianin mao|K)lski. Syn jego

komes Mikoaj Chocimirowicz swiadkuje na dokumen-
cie wojewody Pakosawa z r. 1233 dla klasztoru mie-

chowsl^iego (Mp. H, 407).

Zwaywsz\, i w trzynastym pokoleniu wystpuje
iimy komes Cliocimir syn Leonarda i ojciec Leonarda,

za imi Leonard jest waciwem rodowi abdzi()w-
Wostów, przeto i tego naszego Chocimira d(^ rodu szla-

checkiego Labdzi('»w-Wost(')W odkazujemy.

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne wie
Kocmyrz(')w (oczywicie ju-zekrcona nazwa zamiast

Chociuiirów) pod Krakowem.
()(i(). Clirap, ziemianni niao|»olski. Syn jego Suli-

saw Chrapowicz wystpuje wraz z dworem ksicia
Leszka Biaego na wiecu nad Szreniaw w r. 1222

(Kat. I, 14).
^

Poniewa imi jego syna Sulisaw jest waciwe
rodowi Starzów maopolskich, przeto i tego Chrapa
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do ntdii szlacheckiego 8tarz('»\v iiial(»[)<)lskicli zaliczy

skonili jestemy.

()()7. Czesaw, siui ziemianin wielko] »(>lsk i. Syn

je|*'(> Piotrek Czeslawicz wiadkuje na przywileju ksi(^-

cia Wadysawa Odonicza z r. 1-209 dla klasztoru trze-

bnickiego (Wp. ()4).

£)QS. Dalbert, ziemianin wiel]vopolski. Syn jego

Mikoaj Dalbertowicz wiadl^iuje na przywileju z r. 1231,

wystawionym przez czonk()W rodu Odrow<)W na rzecz

klasztoru Cystersów w ^Mogile (Mog. 12).

66!). Debo, ziemianin kujawski. Jest on wspo-

nmiany w dokumencie Konrada mazowiecldego dla

klasztoru strzelnieskiego, pocilodzcym [»rawdoi)odo-

bnie z ]•. 1216 (Ulanowski: Dokumenty kujawskie N. 9).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne wie
Deb\' w pow. warszawskim, par. Leszno.

670. Detlep, ziemianin wielkopolski. Syn jego

Piotr Detlepowicz wiadkuje na przywilejn ksicia

Wadysawa Odonicza z r. 1231 dla klasztoru w Obrze.

(Wp. 131).

671. Dniepr, ziemianin maopolski. Z syn()W jego

Jan Dnieprowicz, rycerz wojewody Pakosawa, wyst-
puje w latach 1222* i 1231 (Kat. I, U, Mog. 12), za
drngi syn C4odyk lvapelan nadworny biskupa ^racow-

skiego, "w r. 1222 (Kat. I, 14).

672. Dobiesaw komes, ziemianin maopolsvi. Z sy-

n(')W jego Piotr wiadkuje na przywileju ksinej Oi-zy-

misawy z r. 1228 (Mp. II, 395), za dwaj inni, sn
ndodsi: Szawe i Sd w r. 1231 na jednym z przywilei

klasztoru mogilskiego (Mog. 12).

Je.stto dziedzic Prandocina, syn Prandoty II mod-
szego, czonev rodu Odrowów, który po raz ostatni

wystpuje jalvO wiadek na przywileju Leszka Biaego
dla klasztoru suleiowslviego, prawdopodoljnie z r. 1206

(Mp. 1, 4).

673. Dobiesz z Bytomia, ziemianin widocznie szla-

slvi, przebywajcy w .Maopolsce. Syn jego Stefan Do-
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bieszewiez wiadkuje na dokumencie Iwona biskupa

krakowskiego z r. 12i^3 dla klasztoru mogilskiego

(Mog. 3) ; drugi syn Piotr Dobieszewicz wiadkuje na
przywileju z r. 1231 wystawionym przez czonków rodu

Odro\^<)w dla klasztoru mogilskiego (Mog. 12) oraz

w r. 1233 na przywileju wojewody Pakosawa dla vla-

sztoru miecliowskiego (Mp. II, 407).

674. Dobrogost, Syn jego Mikoaj Dobrogostowicz

wystpuje w przywileju ksicia Konrada mazowieckiego
z r. 1219 dla l)iskupstwa pocdego (Ulauowski: Doku-
menty Icujawslcie N. 10) ; drugi za Jan ziemianin

wielvopolslvi , wystpuje jal^o wiadelc w r. 1233

(Wp. 151).

Jegoto zapewne gniazdem rodowem jest wie Do-

brogostowo (Doljergast) na Szlslvu prnslvim w pow.

strzeliscim, ]>ar. Danlvowice.

675. Domasaw, ziemianin szls^i. Syn jego Su]>

Domasawicz ])odvomorzy osicia Henryka Brodatego,

wiad^nje na przywileju tego ksicia z r. 1209, wy-
danym dla klasztoru wrocawskieg(^ N. P. Maryi (Haeu-

sler: Oels N. 20).

676. Dzierykraj, ziemianin maopolski. Syn jego

Doman Dzieryl^rajowicz wiadlvuje na wyroku Marva
wojewody Icrakows^iego z r. 1220 (RM. I, 11): inny

syn Roec, ziemianin wiel\:opolski , wsjnimniany jest

w dolvumencie z r. 1233, i lvlasztorowi lubisl^iemu

nada wie Rzetni (Wp. 151); trzeci wreszcie syn Piotr

ziemianin sieradzlci, wiadkuje na przywileju ksicia

Bolesawa Konradowicza z r. 1233 dla clasztoru side-

jowslviego. (RM. 1, 23).

Co do ivwestyi, do javiegoby rodn szlacliecviego

tego Dzierylvi-aja odvaza , biorc za })odstaw do-

myscjw oczywicie tylico samo imi dla bralvU wszel-

kici innyci wsliazówek, przedstawiaj si nieprzezwy-

cione trudnoci: syn bowiem Goworlva zowie si
Dzieryvrajem, a to jest niewtpliwy Rawicz, inny Dzier-

ykraj z Wielowsi z r. 1302 naley do rodu Mdrostk(')w,
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wreszcie niektóre rodziny wielkopolskie iiywjijce herbu

Nacz, nosz przymianek Dziery kraj. 7a\ wzgldu, e
nasz Dzierykraj by ziemianinem maopolsldm, za ród

Naczów stanowczo do ziemian wielko])olskicli naley,

mogaby co do naszego Dzierykraja zacliodzi tylko

wt|)liwo('', czy go do Rawicz()W czy do Mdrostk(nv
odkaa.

G77. Dzietrzyk, ziemianin maopolski. Syn jego

Dobiesaw Dzietrzylvowicz wiadcuje na przywileju

czonlv()w rodu Odrowów, wystawionym w r. 1231 dla

klasztoru Cystersów w Mogile (Mog. 12).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne wie
Dzietrzyciowice dzi Wietrzychowice, wie par. w pow.

radiowskim.

078. Falibóg raczej Cliwalibóg, ziemianin mao-
poslvi. Syn jego Wrociyr Faliboyc wiadlvuje na
przywileju czonków rodu Odj-owów, wystawionym
w r. 1231 dla, klasztoru Cystersów w Mogile.

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne wie
Cliwalibogowice w pow. pinczowskim

,
par. Opatowice.

679. Gasztod, ziemianin mazowiecki. Jego syn

Godfryd Gasztodzic wiadkuje w r. 1221 na przywileju

ksicia Konrada mazowieckiego dla klasztoru czerwi-
skiego (EM. I, 13).

680. Gawe, ziemianin szlski. Syn jego Dobrogost

Gawów wiadkuje w r. 1203 na przywileju osicia Hen-
ryl^a Brodatego dla klasztoru trzebniclciego (Haeusler:

Óels N. 9).

681. Gierwazy, ziemianin maopolski. Syn jego

Tomasz Gerwazowicz obecny wraz z dworem ksicia

Leszlva Biaego na wiecu nad Szreniaw w r. 1222

(Kat. I, 14).

682. 683- Gniew i syn jego Gniewek, (ziemianie pra-

wdopodobnie maopolscy). Syn Gniewlca Dawid obecny

wraz z dworem osicia Leszka Biaego na wiecu nad
Szreniaw w r. 1222 (Kat. I, 14).
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Ojciec Giiiewka zwa si oczywicie Gniewem i na-

lea do polvolenia jedenastego rycerstwa ])olslvieg'o wie-

lv(')w rednicli.

Od tegoto Gniewn za])ewne pocliodzi miasto Gniew
(Mew) w pow. lv:widz_\sJ<:im, za od syna jego Gniewai
miejscowo Gniewv('»w w pow. gnieniesdm Inb ino-

wrocawslvim.

Z imienia sdzc stary Gniew m<)gl nalee do

rodu Kocieszów-Strzegoniów, imi bowiem Gniewosz

jest waciwe rodowi Kociesz()w, za imi Gniewomir
rodowi Strzegoniów, lvt()reto oba rody od rodzonych po-

chodzce braci, ciodziy zrazu osobno, nastpnie jednalc

zrel^onsolidoway si napowr()t pod wsp('»lneni godem
Kocieszy, która si wslvutelv tej relconsolidacyi tace
Strzegomia nazywa.

684, 685. Goej wraz z synem Gocisawem. Syn
Gocisawa Golejowicza a wnnl^: Goleja, Piotr podsdelv

mazowiecki lvsicia Konrada, wystpnje w r. Ti 18

(RiM. II, 3).

'^

Stary Goej dziad Piotra Gocisawicza , nale>"

oczywicie jeszcze do jedenastego polvoenia. Syn Go-

cisawa Jan l^anonii crakowski, wystpnje w r. 1214

w akcie biskupa Wincentego Kadubka dla <;asztoru

miechowskiego jako wiadek (Mp. II, 383).

686. Góra. Syn jego Pawe Górka czenik Ijiskupa

krakowslciego a ziemianin maopolski, wystpuje wraz
z dworem lvsicia Leszka Biaego w r. 1224 na wiecu

w Róygrociu (Kat. I, 14).

687. Gosaw, ziemianin mazowiecki. Jeden z sy-

nów jego Wost wiadkuje w r. 1218 na przywileju

lvsicia Konrada (RM. II, 3), za drngi Krysz czy

Krzysz, ziemianin maopolski, wiadkuje na akcie ksi-
nej Grzymisawy z r. 1230 dla klasztoru miechowskiego
(Mp. 11,^401).

Z imienia Wosta Gosawicza sdzc naleaoby
starego Gosawa wyrz z jego potomstwem zaliczy do

rodu abdziów-Wostów.
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()8<S. Gotart, /icniiiiiiiii sieradzki. Syn joi^o Id/ik

(r()tai"t()\\i(/ (»)K'('iiy jest w r. ri24 wraz z dworem ksi-

cia Leszka l)ialei;o na wiecu w R(')yi;r<)('liii (Kat.

I, U).

()<Si). Grabi, zapewne ziemianin mazowiecki. Byl

on synem Hugona l)ukra (N. 662), za syn jego Marcin

Cra))ik w'ystj)uj(> w przywih^in ksicia Konrada ma-

zow'ieckiei>o z r. 1218 (RlM. li, 3).

600. Henryk, ziemianin maopolski. Z syn(')W' jei.;'o

jeden Szczodr Henrykowicz wiadkuje na doknmencie

ksinej Grzymisawy z r. 1228 (Mp. II, 395), drui2,'i

Pakosaw 1 lenrykowdcz , ziemianin szlski, wiadkuje
na przywilejn cz(mk()NV rodn Odrowai()W z r. 1231 dla

klasztorn Cysters()W w Mogile (Mog. 12), trzeci wreszcie

Miron Henrykowicz, brat sti-yjeczny Sdziwoja kantora

gnienieskiego, wdadkuje na dokumencie ksicia Wa-
dysawa Odonicza z r. 1231 dla klasztoru w Oljrze

(Wp. 130).

691. Hrostla, ziemianin maopolsd. Syn jego Piotr

Hrostlewicz wiadl^uje na p^rzywilejn ^sinej Grzymi-

sawy z r. 1228 (Mp. II, 395).

(192. Hugo, ziemianin wielkopolsvi. Syn jego Wy-
szota wiadkuje na akcie Bronisza z r. 1230 dla kla-

sztoru ])aradyskiego (Wp. 126).

693. Jadnik, ziemianin kujawski.

S,yn jego Piotr Jadnikowdcz wspomniany w doku-

mencie lisicia Konrada mazow ieckiego dla klasztoru

strzelniesviego, pocliodzcym prawdo]>odo))nie z r. 1216

(Ulanowsvi: Dolcumenty Icujaw^slde N. 9).

694. Jakso, ziemianin szlski. Syn jego Piotr

oraz w'nul\;i Bogumi i Modej wzmiankowani w przy-

wileju Henryka Brodatego z r. 1203 dla klasztoru ti-ze-

bnickiego (Haeuser: Oels 9). Od niego pochodzi

wie Jalcsonowo w^ obw. wrocawsicim, In ccunpibu

Slesie.

695. Jakób z Jemielna, ziemianin maopolslvi. Syn
jego Spicygniew wiadkuje na doknmeiu-ie wojewody
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Marka z r. ri.SO dla klasztoru mogilskiego (Mog. U).

696. Jan, ziemianin maopolski. Syn jego Niego-

saw Janowicz obecny wraz z dworem ksicia Leszka

Biaego na wiecu nad Szreniaw w r. 1222 (Kat.

1, U)'."

697. Janek czyli Janik, ziemianin wielkopolsko-

szlski. Syn jego Jan czyli Janusz Jani]vowicz lub Jan-

kowicz wystpuje w przywileju ksicia Henryka Bro-

datego z r. 1203 dla klasztoru trzebnickiego (Haeusler:

Oels 9), za powtórnie wiadknje na przywileju ksicia

Wadysawa Odonicza z r. 1209 dla tego klasztoru

trzebnickiego (Wp. 64).

698. Janusz, ziemianin mazowiecki. Syn jego Bo-

gusza Janiiszowicz 8wiadJvUJe w r. 1229 na przywileju

vsicia Bolesawa mazowieclviego dla biskupstwa po-

ckiego (Maz. 5).

699. Jarach, ziemianin szlss;i. Syn jego Jarosaw
Jaracliowicz , kasztelan rczyski, wiadknje na przy-

Nyileju Ijiskupa Iwona z r. 1223 dla klasztoru Cyster-

S(')W w Mogile (Mog. 3).

700. Jarost, ziemianin maopolski. Syn jego Fa
Jarostowicz wiadknje na przywileju ksicia Leszka

Biaego z r. 1225 dla klasztoru Cystersów w Mogile

(Mog. 4).

701. 702. Iwan lvonies i lirat jego komes Miosaw,
ziemianie mao|)olscy. Jeden z synów komesa Iwana, Bo-

gusaw Iwanowicz wiadknje na przywileju ksicia

Wadysawa Odonicza z r. 1209 dla klasztoru trzebni-

ciiego (Wp. 64), drugi Iwo jest scliolarem lvi"als:owskim

w r. 1230 (iMog. 10). Innych jego synów przytacza

przywilej czonlvów rodu Odrowów z r. 1231, wydany
dla klasztoru Cystersów w Mogile (Mog. 12), lecz ich

miesza razem z synami brata jego komesa Miosawa
w ten spos()b, e jednycli od drugici adn miar od-

dzieli nie podobna. Byli za tymi synami komesów
Miosawa i Iwana ci piciu: Mateusz, Sieciesaw, Sd,
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Mikul i I\\;iii, Ifcz kt('»r/\ z iiicli hyli .Miosaw iczanii

a kt<'irzy Iw aiiow ic/aiiii, rozstrzygn nie mona.
Komesowie iwan i .Miosaw s synami komesa

Szaw la czyi Pawa z l\.onskie,i;o, a w nnlvami starego

Prandoty I, a zatem czon icami rodu Odrowów.
703. Ketel, ziemianin w ielJcopoJski. Syn jego ilen-

ryk czyli Indrycli Kietlicz wzmiani^ow any jest w ro-

cznikn Traski pod r. UDl, za w rocznil^u lvra,vONvsl;im

|)(»(l r. 111)2 (Monum. II, 835), jest te wspomniany
w jn-zywileju lisicia Henryl^a Brodatego z i". ]2()3 dla

klasztoru trzebnickiego (Ilaensler: Oels !)).

704. Klemens II, ziemianin wielkopolsko-maopolski.

Syn jego Wierzbita ]\lemensowicz wspomniany jest

w przywilejn ksicia ^Yadysawa Odonicza z r. 1213

dla klasztoru oobockiego (Wp. 81).

Z inuon Klemens i Wierzbita sdzc, s to czon-

Jcow ie rodu Gr\tit<)\v maopolskich.

Inny syn tego Klemensa równie iviemens wiad-
kuje na akcie ksicia Henryl^a Brodatego z r. 1229 dla

klasztoru tynieckiego (Tin. 7), oraz na przywileju ksi-
nej Grzymisawy z r. 1231 (Mp. I, 13).

705. 706. Klim i syn jego Klimek, ziemianie maopol-
scy. Syn Klimka Janek obecny jest wraz z dworem
lvsicia Leszka Biaego w r. 1222 na wdecu nad Szre-

niaw (Kat. I, 14). Ojciec Klimka musia si zwa
oczyW' icie Klimem i nalea do jedenastego poko-

lenia.

707. Krzysztofor, ziemianin maopolski. Syn jego

Mikoaj Krzysztoforowicz wiadkuje ^^ r. 1228 na przy-

wileju ksinej Grzymisawy (Mp. II, 395).

708. Lambin czy te Lbin, ziemianin maopolski.

Syn jego Janek Lambinowicz wdadkuje w r. 1228 na,

przyw'ileju l^sinej Grzymisawy (Mp. II, 395).

709. Lasota, ziemianin maopolski. Wedle treci

aktu patryarchy jerozolimsldego z r. 1198 nada on

l<:lasztorowi miecliowskiemu wie Dubni, dzi Imbra-

mowice w pow. olkuskim (^Ip- II, 375).

Tom II. 21
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vSyn jego Pakosaw zwany starszym, jest kaszte-

lanem krakowskim w ]•. 1228.

Jegoto gniazdem rodowem jest pi-awdopodobnie

Lasocin miasteczko \n' pow. opatowskim.

710. Lodger, ziemianin maopolski. Syn jego Fa-

lisaw czy te Chwalisaw^ Lodgerowicz wiadknje na

przywileju ksinej Grzymislawy z r. 1228 (Mp. II, 3db).

711. Lupus zapewne Wilk IV, ziemianin mazowiecki.

Syn jego Jan wiadknje na dokumencie ksicia Kon-
rada mazowieckiego, rzekomo z r. 1230 (RM. II, 437).

712. Lutsaw II czyli Lusaw, ziemianin maopolski.

Syn jego Wojsaw Lutsawicz jest oljecny w r. 1222

wraz z dworem ksicia Leszlva Biaego na wiecn nad

Szreniaw (Kat. I, 14).

Jegoto gniazdem ]'odowem s Lnsawice, wie
w pow. brzesvim, par. Zalvliczyn, <;t('»r jeszcze w r. 1243

posiada Wydga ^asztelan vravowski. Ot() imi Wy-
dga jest waciwe rodowi szlaclieckiemn liUljowlitów-

Ogniw(hv, a i imi syna Knsawowego Wojsawa wsca-

zuje r()wnie na ród szlaclieclvi Iiii30wlit()W-0gniw(>w,

wskutek czego i naszego Lusawa do tego rodu Lu-

bowlit(')w-Ogniw()w zaliczy winnimy.
713. Magnus II, ziemianin maopolsci. Jego synowie

Janusz i Piotr wiadl^uj na przywileju ksinej Grzy-

misaw>- z r. 1228 (I\Ii». II, 3!)5).

Z imienia sdzc naley ten Magnus do rodu szla-

clieckiego Ogoczylci')w-Powa <'»w.

Jegoto gniazdem rodowem s zapewne Magnusze-

wice w pow. ])lesze\vskim.

714. Mauj, ziemianin nralopolslvi. Jego syn Bog-

dasz Malujowicz wiadiuje na przywileju ksinej
Grzymislawy z r. 1228 (Mp. II, 395).

715. Marcin V, ziemianin maopolsvo-mazowiecvi.

Z synów jego starszy Lasota, ziemianin mazowiecki,

wiads:uje na przywileju ksicia Konrada mazowie-

ckiego z r. 1221 dla klasztoru czerwiskiego (RM. I,

14) ; modszy Jakul) ziemianin maopolsii, wiadkuje na
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(lokuiiuMicic Alarka wojewody z i'. I'i3(» (ll;i khis/ioni

iii()gilskiog'0 (Moi»'. 11).

7 IG. Menera, ziciniaiiin nicizowiecki. Syn jei;()

Abraham Moiiorzyc, podskarbi ksicia Konrada mazo-

wieckiei^o, wiadkiijo na dokiinieiicie tego ksicia z r.

1218 (KM. II, 3). '

717. Mieczsaw III, zicniiaiiiii inazow.-mao polski.

Syn jego Bogusza ^lieczshiwicz ziemianin mazowiecki,

wiadknje na przywileju ksicia Bolesawca Konrado-

wicza dla luskupa pockiego z r. 1220 (Maz. .')) ; di-ugi

syn Milcoaj ziemianin maopolski wiadknje na doku-

mencie czonvów rodu Odrowów z r. 1231 dla kla-

sztoru Cysters(nv w Mogile (Mog. 12).

718. Miku, ziemianin sieradzld. Syn jego .lan

Mikiiowicz wiads:uje na przywileju osicia Bolesawa
Konradowicza z r. 1233 dla lvlasztoru sulejowslciego

(RM. I, 23).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne Mivu-

ów miasto ovrgowe w powiecie pszczyss:im.

719. Miosaw II, brat Iwana, syn Szawa czyli Pa-

wa z Koskiego, wnuk starego Prandoty I, czonelv

rodu Odrowów (patrz powy. pod N. 701).

720. lyiodota, ziemianin maopolski. Syn jego

Krystyn .Mlodocic wiad^uje na dw(k'li przywilejach

ksinej Grzymisawy z lat 1228 i 1230 (Mp. II, 395

i 401).

Jegoto gniazdem rodowem jest wie Mlodocin

w pow. radomsdm, par. Kowala stepocina.

721. lYEojek, ziemianin szlsci. Syn jego Mojek
Mojkowicz wsponmiany w przywileju ksicia Henryca
Brodatego z r. 1203 dla Idasztoru trzel;)nickiego, jalvo

wiadek (Haeusler: Oels 9).

Jegoto gniazdem rodowem l)d zapewnie Majlco-

wice, wie w pow. noworadomskim, par. Rczno.
722. Mróz, ziemianin maopolski. Syn jego Stefan

Mrozowicz obecny wraz z dworem ksicia Leszka Bia-

ego w^ r. 1222 na wiecu nad Szreniaw (Kat. 1. 14).

21*
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723. Myra zapewne Mzura II, ziemianin mao]).

Syn jego Jaknl) Myrowicz kapelan nadworny biskni»a

krakowskiego, obecny jest wraz z dworem ksicia Le-

szka Biaego w r. 1222 na wieen imd Szreniaw (Kat.

1, U).

Ju samo imi tego rycerza wskaznje, e mamy
tu do czynienia z czonkiem rodu szlacheclciego T.i.S('>w-

Mur()w-Orz()w-Strzempacz()w.

Jego gniazdem rodowem bdzie zai)ewne wie Mu-
rowa w ])ow. jdrzejowskim, gm. Mnichów.

724. Niegosaw II, ziemianin maopolski. Syn jego

Niegoslaw Niegoslawicz wsponmiany w dolvumencie

ksicia Leszka Biaego z ]. 1212 dla klasztoru jdrze-

jowskiego (]Mp. I, 8).

Jegoto gniazdem rodowem jest wie Niegosawice

w pow. jdrzejowslvim, par. Nawarzyce.

72Ó Nieorza, ziemianin maopolski. Syn jego Ja-

kub Nieorzyc wiadkuje na przywileju ksinej Grzy-

misawy z r. 1229 dla klasztoiMi czerwiskiego (Mp.

I, 1-2).

*

72G. Niezmir, ziemianin maopolski. Syn jego Bo-

rysaw Niezmirowicz jest obecny wraz z dworem ksi-

cia Leszlca Biaego w r. 1222 na w iecn nad Szreniaw.

(Kat. I, U).

Jegoto gniazdem rodowem jest zapewne wie Nie-

smierz dzi Lemierz w pow. czyckim, par. G('>ra w.
Magorzaty.

727. Nos, ziemianin maopolslvi. Syn jego Wi-
caw Noselv wiadkuje na dokumencie czonliów rodu

Odrow(')w z r. 1231 dla klasztoru Cysters(')W w Mo-

gile (Mog. 12).

Jego gniazdem rodowem bdzie zapewne Nos('»w,

wie w pow. opatowskim, par. Wani(')W.

728. Ogier II, ziemianin \\ielko])olski. Syn jego Piotr

Ogierowicz wiadkuje w r. 1231 na przywileju ksicia

Wadysawa Odonicza dla l<:lasztoru w Obrze (Wp. 130).
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Po imieniu sdzc bedzif to zaj»e\\ii(^ czonek rodu

szlacheckiego Starzów wielkopolskich iia Paukacli.

721). Oko, ziemiaiuu maopolski. Syn jego Pciii

(Pantinns) Oczko jest ol)ecii>- wi-az z dworem ksicia

Leszka Biaego w r. 1222 na wiecu nad Szreniaw
(Kat. I, U).

730. Pawe III, ziem. mazowiec]vi. Jego syn Obie-

cali Pawowicz wiadkuje na p]'zy\\ ilejii ksicia Kon-
rada mazowieclvieg() z r. 1218 (IM. II, 3); za wnuk
jego Falishiw czyli Cliwalisaw, ziemianin maopolski,

wiadlvuje na doknmencie wojewody Marka z r. 1230

dla klasztoru mogilskiego (Mog. 11).

731. Piotr IX, zienuanin szlski. Syn jego Nander
wiadknje na [)rzywilejii ksicia Henryka Brodatego

z r. 1208 dla Idasztoru trzebnickiego (Haeusler: Oels

19); starsi synowie jego Bogumi i Modej wspomniani

s w przywilejn tego ksicia Henryka Brodatego

z r. 1203 niwnie dla Iclasztoru trze]miclviego wystawio-

nego (Haeusler: Oels 9), z lvt()i'egoto przywileju oka-

zuje si zarazem, e nasz Piotr ])y synem Jalcsonia

(N. 694).

732. Piotrek X, ziemianin maopolsko-wiellvopolsko-

szlslci. Jeden z syn()w jego Miclia Piotrliowicz, zie-

mianin maopolslci, wiadkuje na wyrolcu wojewody

Marka z r. 1220 (RM. I, 11), drugi syn, Tomasz z Wro-
cawia , zatem ziemianin szlski, jest obecny wraz

z dworem ksicia Leszlva Biaego w r. 1224 na wiecu

w Róygrochu (Kat. I, 14), trzeci wreszcie syn Andrzej,

ziemianin wielliopolslci, wiadlvuje na przywileju csicia

Wadysawa Odonicza z r. 1233 dla Zakonu crzyo-

wego (Wp. 14G).

733. Polanin, ziemianin maopolski. Synowie jego

Mikoaj i Jan Polaninowicze wspomnie! s w wyroku

wojewody Marka z r. 1220 (RM. I, 11).

Jegoto gniazdem rodowem Ijd zapewne Polani-

nowice, wie w pow. bycliowskim.
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734. Polan, ziemianin maopolski. Syn jego Bie-

niek Polanowicz jest obecny wraz z dworem ksicia

Leszka Biaego w r. 1'2"24 na \\iecn w Róygrocliu

(Kat. T, 1-t) a zarazem s\viadvnje na svyrovn wojewody

Marka z j-. 1l>-20 (RM. I, 11).
'

'

'

,

Jegoto gniazdem rodowem l^d zapewne Polano-

wice, wie w pow. miecliowslcim, par. Goszcza.

735. Pomian III, ziemianin mazowiecki. Syn jego

komes lvrystyn i oiia jego Przybysawa wspomnieni

w przywilejn lvsicia lvon]"ada mazowieckiego z r. 1219

dla bislinpstwa pocldego (Ulanowski: Dokumenty ku-

jawskie N. 10).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne Pomia-

nowa, wie w pow. brzeslcim, par. Jasie.

736. Pont, ziemianin mazowiecki. Syn jego Gro-

masza Pontowicz nastpnie podowczy K<mrada ksicia

mazowieckiego, wiadkuje na dolvumentacli tego lisi-

cia: z r. 1220 dla klnsztoru strzelnieslviego (Ulanow-

ski: Dokumenty kujawslde NN. 12 i 13) i z r. 1221 dla

^lnsztoru czerwisviego (RM. I, 14).

Jegoto gniazdem rodowem jest wie Pontów
w pow. l<;olslvim, par. Grzegorzew. Gdybymy mogli

prz}j)uci, e ten Pontów jjozosta w ri^u spadlvO-

bierc()w naszego Ponta a do wieku XVI, i e piszcy

si z tego Pontowa Pontowscy s przeto potomlsiami

naszego Ponta, natenczas nasz Pont naleaby do rodu

szlacheckiego Brogów-Leszczyc()\\

.

737. Proboa, ziendanin maopolski. Syn jego Mi-

osaw ProbooNYicz obecny jest wraz z dworem lvsi-

cia liCSzka Biaego w r. 1222 na wiecu nad Szreniaw
(Kat. I, 14j.

Jegoto gniazdem rodowem jest wie ])araf. Prol^o-

owice w pow. pinczowslcim.

738. Prósz, ziemianin maopolski. Nada on we-

dle buli papiea Celestyna III z r. 1193 Idasztorowi

wrocawsdemu w. Wincentego wie Naskroni<')W (Wp.

31), syn za jego Pj-zybyslaw Proszowicz jest obecny
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\\j'a/ / (IworeiH k,si(^cia Lt3szka Bialei^o w r. 1
•_'•_'.! iia

wiecu nad Szreniaw (Kat. 1, 14).

Jegoto gniazdem rodowem bd zapewne Pi-(j.sz()-

wiee, miasteczko w pow. miecliowskim.

73!>. Prosimir, ziemianin szkiski. Syn jego Prze-

caw Piosimirowicz wspomniany jest w przywileju Jvsi-

cia Henryka Brodatego z r. kJOH dla klasztoru ti-zebni-

ckiego (liaeusliu-: Oels 18).

740. Przecaw V, ziemianin mazowiecko-maopolski.

Z syn('»w jego dwaj starsi Jalbrz}'k i Rozda \\ iadkuj
na przywileju ksicia Konrada mazowieckiego z r. 1'218

(RM. II, 3) oraz na ])rzywileju klasztoru strzelnie-

skiego z r. 1220 (Ulanowski: Dokumenty mazowieckie

N. 13) ; za modszy Jan wiadkuje w r. 1230 na przy-

wileju ksinej Grzymislawy dla klasztoru miechow-

skiego (Mp. II, 401).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne Prze-

caw wie w pow. i par. Brzeziny.

741. Przybysaw VI, ziemianin maopolsko-szlsko-
niazowiecki. Z jego syn('>w najstarszy Dzierek, ziemia-

nin szlski, wspomniany jest w przywileju ksicia
Henryka Brodatego z r. 1208 dla klasztoru trzebnickiego

(Haensler: Oels 19); drugi modszy Switosaw, czenik
ksicia Konrada mazowieclviego, wspomniany w przy-

wileju tego lisicia z r. 1218 (RM. II, 3); trzeci naj-

modszy Prz>'bysaw, ziemianin maopolski, wiadl^uje

na przywileju lvsinej Grzymislawy z r. 1228 (i\Ip.

II, 395).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne wie
Przybysaw w pow. inowroclawscim, par. Chlewiska.

742. Putysaw albo Pcaw, ziemiani maopolski.
Z synów jego jeden Baran, dziedzic Peczysc, jest (jbe-

cny wraz z dworem ksicia Leszlva Biaego w r. 1222

na wiecu nad Szreniaw (Ivat. I, 14), za drugi Kry-
szan wiadliuje na przywilejaci lvsinej Grzymislawy
z r. 1228 (Mp. II, 395) i z r. 1230 (Mp. 11, 401).
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743. Racibor III z Dhibni, ziemiaiun malopol-

sko-mazowiecki. Z synów jego starszy Wicaw Raci-

borowicz z Dhibni, ziemianin maopolski, wiadkuje na

alvcie Radwana z r. 121 -2 wraz z bratem swoim Kiae-

rem ; modszy .Matensz Raciljorowicz, ziemianin mazo-

wiecld, wiadlcuje na doknmencie ksicia Konrada
mazowieckiego z r. 1222 dla lvlasztoru czerwisciego

(RM. I, 16), najmodszy wreszcie Jacnb Raciboro^^•icz

ziemianin maopolski, jest obecn}' wraz z dworem ksi-

cia Leszka Biaego w r. 1224 na wiecn w R(3ygrochn

(Kat. I, 14).

Jegoto gniazdem rodowem Ijd zapewne Racil>o-

rowice, wie paraf, w pow. lvralvOwskim.

744. Raclaw, ziemianin maopolslci. Syn jego

Krystyn Racawicz wiadknje na dwócli ])rzywilejacli

ksinej Grzymisawy, jednym z r. 1228 (Mp. IT, 395)

drugim z r. 1230 dla Iclasztorii miecliowskiego (Mp-

II, 401).

Jegoto gniazdem rodowem bd zapewne Raca-
wice, wie |)araf. w j)ow. miecbowsl^im.

745. Radsu, ziemianin miio])olski. Syn jego Bo-

gnciwa Radsuowicz wiadlciije na dw()cli przywilejach

lvsinej Grzymisawy, jednym z r. 1228 (Mp. II, 395)

a drugim z r. 1230 dla vlasztorn mieciows^iego (Mj).

II, 401).

746. Radwan III, ziemianin maopolsld. Synowie

jego Konrad i Malisza, dziedzice czci d('»br Swieciecliów

w pow. opoczyiislcim, par. Boga, wspomnieni w przy-

wileju osicia Lesz^a Biaego z r. 1221 dla Idasztoru

sulejowsldego (RM. I, 12).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne Radwan
wie w pow. opoczyskim, par. Bialacz()w.

Z imienia sdzc, powinien ten Radwan nalee
do rodu szlacliecldego Kaj('>w-Radsvanitów, adnycli

jednak wslvaz()welv do sprawdzenia tej okolicznoci nie

posiadamy.



— 3-ii» —

747. Ramod II, ziemianin maopolski. Syn jej^o

Bogusaw Ramodowicz wiadcuje na wyrolcu wojewody
Marlva z r. 1l>_>0 (RM. I, 11).

748. Roman II, ziemianin maopolslci. Syn jego

Stefan Romanowicz wiad^uje na dwóci przywiejaci
vsinej Grzymisawy, mianowicie z r. 1228 (Mp. II,

395) oraz z r. 1230 dla Idasztorii mieci()wslviego (Mp.

II, 401).

749. Rubin, ziemianin maopolsvi. Syn jego Gie-

rard Rnbinowiez wystpuje wraz z dworem vsicia
Leszka Biaego w r. 1222 na wiecu nad Szreniaw
(Kat. I, 14).

750. Rzuk, ziemianin maIoj)olski. Syn tego Piotr

Rzu^owicz \\iadvuje na wyrolcu wojewody Marka
z r. 1220 (RM. I, 20).

751. Sambor, ziemianin maopolsld. Syn jego Bo-

giicliwa Samborzye wiadaije na przywileju csinej
Grzymisawy z r. 1230 dla vlasztorii miecliowsl^iego

(Mp. II, 401).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne wie
Samborz w pow. pociiim, par. Swicieniec.

752. Samson, ziemianin maopolsld. Syn jego Sa-
womir Samsunowicz jest oljecny wraz z dworem csicia

Leszlca Biaego w r. 1222 na wiecu nad Szr(;niaw

(Kat. I, 14).

Jego gniazdem i'odoweni Ijdzie zapewne wie
Samson<v w pow. kieleckim, par. Tumlin.

753. Sd III vomes, ziemianin maopolsld. Jego
najstarszy syn Krzesaw Sdowicz wystpuje ju jako

wiadev na przywileju ksicia Konrada mazo\yiecviego

z r. 1222 dla klasztoru czerwislviego (R^[. I, 15), w la-

taci 1224 i 1225 jest stolnikiem ksicia Leszlca Bia-

ego (Mp. II, 589, ]Mog. 4) ; modsi za synowie Pran-

dota, póniejszy bislvup vralvowski, oraz Piotr i Pawe
wspomniani s w documencie czoidv(')w domu Odro-

w(')w, wystawionym w r. 1231 dla dasztoru Cyster-

sów w Mogile (Mog. 12).
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Sam Sd, zapewne ju w ])()(leszlyiii wieku, swiad-

kiije iia ])i-zywileja ksicia Leszka Biaego z roku

l)ra\vd()])()dobnie 1-JOG dla klasztoru sulejowskiego (j\[p.

I, 4), za po raz ostatni swiadknje na ju-zywileju ksi-

cia Henryka Brodatego z r. l"JOi» dla Jvlaszt<)i'u wro-

cawskiego N. P. .Alaryi (Haenslei-: Oels -JO).

Jest on synem Dobiesawa z Biaaczowa a wmi-

kiem starego Prandoty I, czonkiem rodu ( )drowazów.

Jegoto gniazdem rodowem l^dzie za]»ewne wie
Sdowice w pow. jdrzejowskim, par. Wrociry.

754. Serafin, ziemianin maopolski. Synowie jego

Pamut i Ijistacliy Seratinowicze wiadlcuj na (hv(')ci

przywilejach ksinie] Grzymisawy, jednym z r. 1228

(Mp. Ii, 3!).')) a drugim z r. 1230 dla klasztoru mie-

chowskiego (Mp. 11, 401).

Jegoto gniaz(k'ni rodowem I)dzie zapewne wie
Seratin('»w w ])ow. krotoszyskim, par. ^lokrouos.

755. Sieciesaw z l)hd)iii, ziemianin uialopolsko-

wielkopolski. Z synt'»w jego starszy Iwan Sieciesawicz

swiadknje ju w r. \'H)\) na ])]"zywileju ksicia Wady-
sawa Odonicza dla khisztoru trzebnicdego (W]). 64),

jest te wspomniany w <h)kumencie bislvn])a Iwona

z r. 12-28 (Kat. 1, 21); modszy za syn Bogusza Sie-

ciesawicz, ziemianin wiekoj>olski. swiadknje na doku-

mencie z r. 1233 (Wp. 151).

75(). Sierak, ziemianin maloi)olski. .lego syn W(>j-

ciecli Sierakowicz jest obecny wraz z dworem ksicia

Leszka Biaego w r. 1222 iia wiecu nad Szreniaw
(Kat. 1, uy

Jegoto gniazdem rodowem bdzie za]>ewne Siera-

k(')w, wie w pow. wielicdm, j)ar. Dziekanowice.

757. Skarbimir III, zienuanin maopolslci. Syn
jego Skai'bimij' Skarbimirzyc komornik ksinej (Jrzy-

niisawy, swiadknje na dwiu-li dokumentach z r. 1224

(Kat. ", 14, Mp. li, 389).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne Skal-

mirz, w it^ w pow. lvaliskim, ])ar. Staw.
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7r)<s. Sawnik II k"iiu's, ziciiiiiiiiiii w idkoi^dski. Syn

jeg(t Piotr Sawnikowicz, miiicli, \\ysl-(^'|»ujt' w r. IlMI

na pr/.ywilcjii ksicia Wadyshiw ;i Odoiiic/:! <lla kl;i-

sztorii lt'kiu'ski('i;(> (W]). (S2)

751). Sobiesd, /.iciiiiiiiiin iii;il<»|n»lski. Syn jei^'(>

Wielisaw wiiidkiijc na ])rz\ w ilcjii ksiciicj (Jiy.ynii-

skawy z r. 1-228 (.M|). II, :m).

7G0. Sresz, zicniiimin nial()|)()Jski. Syn Jt'^;<' l)<>-

brosaw Sreszowicz wiadkiijt! na doJcinncncic wojewody

Marka dla klasztoru nio,<;ilskiego z r. 1230 (Mog. 11).

Imi Srtisz bdzie zap(,'wne zgi-nbial form imienia

Szre, od kt()rego pocliodzi ])roklamacya Szreniawa.

761. Stefan III, ziemianin szlski. Syn jego Andrzej

Stefanowicz k;is/telan l)ytomski, wiadknje na wiecu

w Rybniku, |)rz\ w\(Uinin ]H-zywileju Kazimirza ksi-

cia opolskiego z r. 1228 (Ri\L III, 11). Bdzie to za-

pewne czonek rodu Wierzijiskicli.

7()2. Stpota komes, ziemianin malo])olski, wspo-

mniany on jest w dokumencie Peki biskupa krakow-

skiego, dla klasztoru jdrzejowskiego z r. 11!)2 (Mp. 1.

3). Syn jego Wojciech Stpocic, wiadknje na wiecu

w Sucliedniowie roku 1224 (Kat. I, 1.')) oraz na doku-

mencie ksinej Gi-zymislawy z r. 1228 (Mp. II, 395).

763. SulisawYI, ziemian, mazowiecki. Synów mia
kilku. Najstarszy Jan wiadknje na dokumencie kla-

sztoru strzelnieskiego z r. 1220 (Ulanowski: Doku-

menty kujawskie N. 13), ndodszy za Klemens wraz.

z trzema jeszcze nienazwanymi l)racuii wiadknje na

przywileju ksinej Grzynusawy z r. 1231 (M]). I, 13).

764. Suek II, ziemianin mnlopolski. Czterej jego sy-

nowie: Sieciech, egota, Gouch i Andrzej ol)ecni s
w r. 1224 wraz z dworem ksicia Leszka Biaego na

wiecu w R()ygrocui (Kat. I, 14).

S to niewtpliwie czonkowie rodu Starz()w ma-

opolskicli.

.legoto gniazdem i'odowem bdzie zai)ewu(' wie
Sulk(')W w ])ow. i [»ar. Wieliczka.
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765. Switosaw IV, ziemianin mazowiecki. Syn je,i;'o

Wicaw kapelan Konrada mazowieckiego, wiadknje
na jn-ZYwileju klasztorn czerwiskiego z r. 1221 (RM.

I, 13).

Jegoto gniazdem rodowem bdzie zapewne Swi-
tosaw w i><)w. wl()clawslvim, pai'. Krnszyn.

766. Szawe II, ziemian, maopolski. Syn jego Dzia-

dnsza Szawowicz wspomniany w dol^nmencie czonlv(nv

rodn Odrowów z r. 1231 dla vlasztoru Cystersi')

w

w Mogile (Mog. 12) ; starszy za syn Floryan Szawo-
wicz, obecny w r. 1222 wraz z dworem osicia T^eszka

Biaego im wiecu nad Szreniaw (Kat. I, 14).

767. Szymon II, ziemianin mazowiecvi. Syn jego

Wost Szymonowicz wiadviije na przy\Ailein ksicia

Kon]"ada mazowieclciego z r. 1221 dla klasztoi-u czer-

wiskiego (RM. I, 13).

7G<s. Teodoryk, ziemianin maopolslvi. Starszy syn

jego Dobiesaw obecny wraz z dwoi-em lisicia Leszlca

Biaego w r. 122-1: na wiecn w Róygroclin (Kat. 1, 14);

modsi za synowie Jal^nb, Henryk i Piotr nal)ywaj
w r. 122.S wie Dzierzk()wek (Mp. II, 395).

7();). Trojan III, ziemianin mazowiecki. Syn jego

Piotr Trojanowicz wzmiankowany w dokumencie l)i-

slaipa Giedlci z r. 1206 (Ulanowski: Dol<:umenty Icu-

jawskie N. 3).

Jest on niewtpliwie czonlciem rodu Lul)o\\lit<)W-

Ogniw(')W.

770. Twardosaw, ziemianin mazowieclii. Syn jego

Wiesaw Twardoslawicz jest w r. 1218 notaryuszem

lvsicia Konrada mazowieckiego (RM. 11, 3).

771. Uniemir, ziemianin szlski. Synowie jego

Jan, Doljrogost i Przecaw Uniemirowicze wiadlcuj
na ])rzywieju ksicia HenryIca Brodatego z r. 1203 dla

Idasztorn trzebniciciego (Haeusler: Oels N. 9).

772. Waku, ziemianin maopolslci. Syn jego Ma-
gnus Walkuniowicz wiadknje na przywileju ksinej
Grzymislaw>- z r. 1228 (I\Ip. II, 305).
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773. Wasyl, zifiiiiaiiiii szlski. Syn .)0i;() Mikoaj
Wasylewic/ naprzckl podstoli Kazimirza ksicia opol-

skioi»'o, nastpnie owczy ivsicia Plenryka Brodatcc^o,

\via(ll<uje na dokumencie tego lisicia z r. 1232 dla.

klasztoru mieclio\yskiego (Mp. II, 405) ;
jest te oljecny

na wiecu w Eybniku w r. 1228 (RM. III, 11).

774. Ws, ziemianin maopolski. Syn jego Stefan

Wsik wiadkuje na ])rzywileju ksicia Leszka Bia-

ego z ]•. 1224, wydanym na wiecn w R(1ygroclni fKat.

1,14).

775. Wawrzyniec, ziemianin maopolsl^i. Syn jego
( 'ieszta Wawrzycewicz, podowczy lisicia Leszka
Biaego, ol^ecny jest wraz z dworem tego ksicia na
\\iecn w Róygrocni w r. 1224 (Kat. I, 14).

776. Wicek, ziemianin mazowiecki. Syn jeg(^ Her-
liort Wicviewicz wiadl^nje na przywileju ksicia Kon-
rada mazowieckiego z r. 1218. (RM. II, 3).

777. Wieprz, zapewne ziemianin kujawski. Syn
jego Milvoaj Wieprzelv wiadknje na dovnmencie
strzelnieskiem z r. 1220 (Ulanowski : Doamienty ku-

jaws^:ie N. 13).

778. Wicesaw III, ziemianin maopolski. Syn jego

Miioaj Wicesawicz wiadlaije w r. 1233 na doku-

mencie PavOsawa dla lvlasztoru miecliows^iego (Mp.

II, 407).

779. Wilant, ziemianin maopolski. Syn jego Jan
Wilantowicz obecny wraz z dworem ksicia, Leszl^a

Biaego w r. 1222 na wiecu nad Szreniaw. (Kat. I, 14).

780. Wilk IV, ziemianin maopols^i. Syn jego Marcin

Wilczek wiadkuje na doaimencie z r. 1227. (RM. II, 391).

781. Wincenty II, zapewne ziemianin mazowiecd*
Synowie jego ^Nlscigniew i Badrzyk wiadcnj na do-

vumencie klasztoru strzelnieskiego z r. 1220. (Ula-

nowski: Dokumenty kujawskie N. 13).

782. WitV, ziemianin maopolski. Syn jego Wojciech
AYitowicz wiadkuje na przywileju Icsinej Grzymi-
sawy z r. 1228. (Mp. II, 395).
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783. Wost IV, ziemianin sn maopolski. Syn

jego Zdzisa\>- Wostowicz \\iadlvnje na przywileju

ksinej Gi-zymisawy z r. 1228. (Mp. II, 395); jest te
obecny wraz z dworem Leszka Biaego w v. 1224 na

wiecu w R('>ygrochn. (Kat. I, 14).

784. Wojciech, ziemianin maopolski. Z syn(>w jego

Pakosaw modszy, p()niejszy wojewoda sandomirsl^i,

i Floryan s obecni w r. 1224 wraz z dworem Leszca

Biaego na wiecu w Sncliedniowie (Kat. I, 15), za
Racibor wystpuje dopiero w dokumentach z r. 1230.

(Mog. 10, 11).'

Wojciecli ten jest Jjratem Lasoty (N. 709) i naley
do rodu Awdaców luli Skarbków.

785. Wojen, ziemianin maopolski, zdaje si wa-
ciciel BorzylvOwej. Syn jego Piotr Wojnowicz wyst-

puje w r. 1230 na dokumentacli wojewody Marka (Mp.

II, 400, Mog. IL.

786. Wojko, ziemianin maopolslci. Syn jego Olcresa

Wojkowicz, lycerz Pakosawa, jest obecny wraz z dwo-

rem lisicia Leszl<:a Biaego w i-. 1222 na wiecu nad

Szreniaw. (Kat. I, 14).

787. Wygnan, ziemianin maopolski. Synowie jego

Wojciecli i Wit Wygnanowicze wiadlcuj na przy-

wileju Grzymisawy z r. 1228. (]Mp. II, 395j.

Na tem koczy si poczet rycerstwa polskiego

wieków rednich dwunastego pokolenia a zarazem

dwunastego wieku, o jakich podaj nam wiadomoci
róda historyczne. Nie jestto poczet lvompletny, o ile

domyla si moemy, jest to zaledwo drobny fragment

tego pocztu rycerstwa polskiego wiek()w rednich,

-który rzeczywicie istnia i istnie musia. O l^ardzo

znacznej liczbie tego rycerstwa nie docliowaa nam si
zgoa adna wiadomo. I nic dziwnego. Z wieków
poprzedzajcych wiek XII nie mamy zgoa adnego
dolvumentu, z wieku XII zaledwo kill^adziesit auten-

tycznych, wytrzyniujc>cli krytyk ; có wic dziwnego,

e ten szczupy zasób dolvument()W nie jest nam w sta-
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iiir uawft |)(hI;i( sz('1"('i;ii koniplctiici;^ iii'z(liiik<'>\\ ,

którzy ju z mocy urzdu swego czciej na dworze

ksit stawia si byli wiuni, wic te czciej mieli

sposobiio wiadkowanii ])i'zy rónycli na dworze

ksicym wystawiunycli dokunicutacli ; c(') (loi)i(M'o

m(')wi o rycerzach uie])iastujacych adnego urzdu,

z kt(')rycli iiiejedeu nieraz cale ycie nie zjawi si na

dwMjrze ksicym, jeli ksi podczas objazdn swego

po kraju nie zbliy si w jego okolice. Tycli imiona

przepady na wieki.

Jest wszelalvO jeszcze jedno r()do, vt(')re nam jest

w stanie poda pokany poczet rycerstwa polsviego

wieku Xn, innym pomnil^om liistorycznym zgoa nie-

znanego. Tem r()dem s nazwy d(')ljr rycerskicli. Wia-
domo nam, e rycerstwo [)olskie wiev(')W rednicli, jal:o

modsi potondvowie dynasty i csicej panujcej, yli

zrazu wraz z swemi rodzinann na dworze ksicym
i na monarszem utrzymaruu, kt('>rv wszelkie ich po-

trzeby zaopatrywa. Z czasem roznmoya si liczba

tego rycerstwa, nadwornego bardzo, tak, e zacza dla

panujcego ksicia stanowi bardzo ]iowane niebez-

pieczestwo. Có atwiejszego jak o spisec ])rzeciw

ksiciu, a w takim razie lvsi nie posiada b}'' nawet

zgoa adnyci rodlv()w obnmy. Pragnc to niebezpie-

czestwo od siebie ucliyll, odpuci Bolesaw Krzy-

wousty rycerstwo to w plerwszyci zaraz latacdi swego
panowania, to jest na ])ocztku Xli wievu ze swego
dworu i osadzi je na ziemi, obdarowujc ^adego ry-

cerza ])ewn znaczn liczb posiadoci ziemskici.

Kady tak obdarowany rycerz zalvada sobie w jednej

z nadanycli mu wsi swoje gniazdo, swoj siedzib

sta, a. ta wie ijraa odtd sw nazw po jego imie-

niu. W tych wic nazwach talcich miejscowoci, gniazd

rodowycli rycerstwa, przechoway si w znacznej czci
imiona rycerzy, innym ponmilvom liistorycznym zgoa,

nieznane. Zacliodzialjy tylco lvwestya w tem, e skoro

przewana liczloa wsi miaa ju swe nazwy od swycli



— 336 —

pierwotnycli zaoycieli
, ] »raoi('zyc<nv-\vieniak(v, aby

odróni, kt('»re wsie przedstawiaj si ja]vo gniazda ro-

dowe rycerstwa, a zatem bior swe nazwy od imion

rycerzy-szlaclity, a lvtóre od imion ojczyc(>w-wienia-

k<)W. Rozwizanie tej kwestyi nie jest trndne. W XII
bowiem wiel^n maj ju imiona uywane pospolicie

}>rzez rycerstwo, sw<)j zupenie odriny dostojny cha-

rakter, który je dozwala z atwoci odróni od imion

gminny cli ojczyców-W'ieniak<)w.

W szczególnoci zoone s zazwyczaj imiona ry-

cersviez dwH)ci ródosowów imionotwórczycli, z lvt(>rycli

drugim nidlosowem bywaj ródosowy: Bd, Bóg,

Bór, Cliwa, Ciech, Dan, Dar, Gniew, Gost, Kraj, Mi,
Mir, Mysi, Pek- Rad, Sd, Saw i W()j, a zapewne
jeszcze i inne.

T<j nadaw^anie gniazdom rodowym nazwisk po

imionach swych wacicieli rycerzy-szlachty, odbywa
si przez cay niemal wiek XII, gówiue jednak

w pierwszej poowie, mianowicie w pokoleniu dziesi-

tem i jedenastem. Te wic imicma rycerzy-szaclity,

jakie z nazw d()br rycerslvich wydoby zdoamy, bd,
krom nader rzadkich wyjtków, pochodzi z wieku

XII a nalee prawdopodojnie do dziesitego lub jede-

nastego pokolenia.

I tak jeli np. znajdziemy w pow. wielickim w^ie

Niegowi, to bdziemy wiedzie, e ona nazw sw^
bierze od javiego Niegow^ita. Imi Niegowit zoone
z dwóch r()dosow()W imionotw()rczycli, z lvtórych

xlrugim nklosowem jest ródosów Wit, w^slvazuje,

e Niegowit jest imieniem dostojnem, imieniem rycerza

szlachcica. Stosownie wic do tego, comy dopieroco

o formowaniu si nazw gniazd rodowycli rycerstwa-

szlacity i)o\\ iedzieli, bdziemy w tym Niegowicie upa-

trywa rycerza, yjcego niewtpliwie w XII wieku,

o l<:tórym aden zgoa pomnilc historyczny adnej
zgoa wiadomoci nam nie przecliowa. W wykazie

tym nie moglimy si ustrzedz od licznych bdów,
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na kt(')re iimsiiiiy zwnk-ic ii\vai:, iic/oiiycli (;zyti!liiik(nv.

Pierwszy bd iiioo lee w tein, i iii(^ ziiiijc do-

kadnie igranie rzeezy^KJSpolitej polskiej w j"('>nycli

czasacli XII wieku, iiioy,liiiiy iiit.Taz wcii;'iie do

analizy tak miejscowo, która leaa w XI] wiecii

ju poza ^Tanicami ])aiistwa i)olslvieii;o a zatem do te<i^o

wykazu nie ])owinna bya b\' wcignita. Drugi bd
moe lee w zupenej nieznajomoci etymologii, w sku-

tek czego moglimy jalci wyraz wzi jako nomen
proprinm, który jest tyll^o appellativum jak np. abd
i abd itp. Trzeci wreszcie bd moe polega w nie-

waciwem rozstrzygnieniu tej kwestyi, czy jeli mamy
kilka lub kilkanacie miejscow-oci pociodzcycli od

tego samego imienia, czy kad z tycli miejscowoci

odnie do innego zaoyciela, czy wszystkie do jednego

i tego samego. Tak np. mamy 9 miejscowoci pocio-

dzcycli od imienia Bogusaw, 11 od imienia Bronisaw,

13 od imienia Gózd, zacliodzi wic liwestya, czy wszy-

stkie te wsie Ijiorce nazwy swe od tego samego
imienia odnie do jednego zaoyciela, czy kad do

innego, czy przypuci, e jeden Gózd zaoy w ró-
nych olvolicacli 18 wsi jako swe gniazda rodow^e, czy

te e byo tycli Gozdów omnastii. Ja jestem za t
drug alternatyw, raz e nie daoby si wytumaczy,
dlaczego jeden i ten sam szlachcic miaby sobie liilka-

nacie osobnych gniazd rodowych zalvada, powtóre

i mamy dowody, e znal^omici wielmoowie konten-

towali si jediiem tyl^o gniazdem rodowem, jak n]).

Biezdrew^ jednem Biezdrow^em, Czew^oj II jednem Cze-

wojewem, Dziwirz jednem Dziw-irzew^em itp.

Przejdziemy wic teraz w alfabetycznym porzdku
nazw^y tycli miejscowoci, kt(')re w sobie imiona rycer-

stwa-szlachty Icryj i wydobdziemy z nich te imiona

nieznanych nam z innych róde rycerzy polskich z XII
wieku. I tak

:

788, 789, 790. Bd I, II, III, pocliodzi od ródlo-

sowu imionotwórczego rycersldego Bd. Miejscowoci:

Tom II. 22
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Bdzyn w pow. mawskim, par. I^ubowidz.

Bdze w pow. lipnowskim, par. Mokowo.

Bdzin, miasteczko powiatowe.

79]_794 Bdek czyli Bdek I, II, III, IV; miej-

scowoci :

Bdk(')W w p<»w. £>rojeckim, par. Goszcz) ii.

Bdk()W w i)ow. tureckim, par. Boleszczyii.

Bdkowo wie par. w pow. nieszawslvim.

Bdków wie par. w pow. brzeziskim.

7i)5, 796. Bdzimir I, II :

Bdzimirowo w ])ow. siii)skim na Pomorzu.

Bdzimirowice w ])()\\. chojnickim, par. Czersk.

797. Bdziemys I

:

Bdziemyl w ])0w. ro])czyckim, par. Sdzisz<)w.

798. Benisaw I :

Benislaw w pow. lucyskiin, ])ar. Bire.

393. Biezdrów I :

Biezdrowo wie ])ar. w pow. szamotulslcim.

799. Blogost I :

Blogoszcz w [>()w. siedleckim, ]>ar. Pruszyn.

800. 801. Bobola i, 11 :

Bobolice w pow. bdziskim, par. Niegowa.

Bobolice w reg. koszali.skiej na Pomorzu.

363. Bodzeta 1 :

Bodztyn, wie paraf, w pow. kieleckim.

35Ó, 802—805. Bogdan 1, 11, IFl, IV, V:

Bogdan('tw, wii^ ])araf. w pow. piotrkowskim.

Bog(lan(')\\ w pow. kaliskim, ])ar. Kominek.
Bogdan(')W w ]»()w. miechowskim.

Bogdanowo w pow. oboi"nickim.

]iogdano\\() w ])ow. wgrowieckim.

9, 806, 807. Bogor I, U^ III:

Bogorya wie [)ai". w pow. sandomirskim.

Bogoria w pow. sandomirskim, par. Skotniki.

Bogoria w pow. owickim, par. Bk()w.

487, 808, 809. Boguchwa 1, II, 111:

Boguchwaa w i)(»w. lipnowskim, par. Ligowo.
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Bogucliwahi W" |»(>\\. rzoszowskiiu.

Bog*n(*li\val()\\'i('(' w |)()\v. ])i()tr'k()\v.skiiu, j);u". Sie-

wierz.

360, 35)0, 411. Bogumi J, 11. 111:

Bog'umi()w w pow. i par. Sieradz.

Boguiiiilowice ik)\\. iio\v()ra(l( miski, par. Siilimi*'-

rzyce.

Bogimiiowice w pow. brzeskim.

513, 543, 549, 570, ()15, 653, 810-Sl-_>. Bogusaw
I—JX:

Bogusaw, pow. pleszewski.

Boguslawice, pow. ])loski, par. Radzymin.

Boguslawice, jiow. wrocawski, par. Kowal.

Bogusawice, pow. lvoniDslvi, par. Dzierzbin.

Boguslawice, pow. radomsd, par. S]varyszew.

Bogusawice, pow. opatowslci, par. Grocliolice.

Bogusawice, ]3ow. wrocawslvi, par. Turów.

Bogusawice, pow. olenic^i, par. Celniki.

Bogusawice, pow. now()radoiusvi, par. Borowuo.

813. Bogwit 1:

Bogwidz w pow. pleszewsvim.

Bogusz (zgrul)iaa forma od Bogusaw), liczne

wsie pod nazwami Bogusza, Bogusze, Boguszewice,

Boguszewo, Boguszowa, Buguszlatw, Boguszówka, Bo-

guszyce i Boguszyn.

814-816. Boksa czyli Boksza I, II, III:

Boksice, pow. opatowslvi, par. ]VIamina.

Boksic^a wola, pow. opatowsvi, par. Gnojno.

BovSze pow. suwalsvi, par. Sejwy.

817—826. Bolesaw I—X:
Bolesaw, wie par. w pow. ollvUslvim.

Bolesaw, wie par. w pow. dljrowsvim,

Bolesaw, wie par. w reg. ligniclciej,

Bolesaw, pow. raciborski, par. Pyszcz.

Bolesawiec, pow. rypiiisvi, par. Radziki.

Bolesawiec, pow. ostrzeszowslvi.

Bolesawiec , wie par. w pow. wielusvim.
99*
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Bolesawowo w pow. koniskim,
Bolesawowo w pow. krotoszyskim,

Bolesawowo w pow. g'iiienieskim.

827, 828. Bolesta II, III:

Boleszczyce, w pow. jdrzejowskim, par. Sdziszów,

Boleszczyn, wie par. w ])ow. tureckim.

829, 830. Bronisaw I, II:

Bronisaw w pow. pocvim, par. Lelice,

Bronisaw w pow. mawsliim, par. Wieczfnia.

Bor i Borek. Poniewa Bor jest nietyll^o rikloso-

wem imionotwórczem rycerslviem ale i imieniem gmin-

nem, nadto o nazwaci takicli jalv Borowa, nie da si
z pewnoci powiedzie czy pocliodz od imienia oso-

Ijow^ego Bor czy te od wyrazu lj()r (las), przeto cay
ten szereg- wsi jak Borów, Borowa, Borowiec, Borków,
Borki, BorlvOwice, Borowno opuszczamy i notujemy
tyllv0

:

Borz w pow. radomslvim.

506. Borysaw :

Borysawice wie par. w pow. kolskim.
658," 831, 832. Boej I, II, III:

Boejewo w pow. wejierowslv:im, par. Luyno,
Boejewo w pow. omyslvim par. Wizna,
Boejewice w pow. inowrocawslcim.

833. Boemys :

Boemyle w reg. franlvfurckiej.

834, 835. Boydar I, II:

Boydar w pow. sandomirskim
,

par. CT()ry wy-
sokie.

Boydar w pow. szredzkim.

836—838. Bromir I, II, III:

Bromirz w pow. pockim, par. Rogotworsk,

Bromierzyli w pow. poc^im, par. Staroreby.

Bromierzyk w pow. socliaczewskim, par. Zawady.
839—849. Bronisaw I-XI:
Bronisaw, N\ie par. w pow. niesza\\slvim,

Bronisaw w pow. szredzlvim.
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Bronisaw w ]>()w. iiiowi-ocawskim,

Bronisaw w ])()\\'. grojeccim, par. G()ra Kalwarya,
Bronisa\\'('>\v w j>o\v. i pnr. J3onie,

Bronisa\v()\v w pow. i;r()jtH-kiiii ])ar. Will^ów,

Bronisaw()W w pow. wielusldm par. Osialvów,

Broiiisaw('>w w i)ow. opatowlvim, par. Oar(nv,

Bronisaw()w w pow. io('vini, par. Krempa Ico-

cielna,

Broiusaw(')w w pow. u^ows^im, i)ar. Serocomla,

Bronisaw()W w pow. ln-ubieszowsvini, par. Gra-

jowiec.

427, 498, 660, 850, 851, 852. Bronisz I-YI.
Broniszewo, pow. noworadomslvi, ]»ai-. jMyl^anów,

Broniszewo, wie par. pow. nieszaws^i,

Broniszewo pow. wrzesislci,

Bronisz()w, pow. pinczows^:i, par. Kazimirza maa.
Broniszów, pow. ropczyclvi, par. czlvi,
Broniszowice, pow. opatowslvi, par. Szewnia.

853. Brosaw I:

Broslawice, wie pai". w pow. bytomsliim.

854. Brzemir I:

Brzemir, pow. olawslvi, par. Domajowice.

855. Budzimir I:

Buclzimir, wie par. w lirabstwie szaryslviem.

856. 857. Budzisaw I, II:

Bndzisaw, wie par. w pow. lvolslvim,

Budzisaw w pow. mogilnickim.

661. Budziwój I:

Budziwoj w ]H)w. rzeszowskim, par. Tyczyn.

858, 859. Bysaw I, II:

Bysaw, wie par. w pow\ tucliolsvim.

Bysawelv w ])ow. tucliolslcini.

860-862. Cielej I—IV:
Celej, pow. n]vOwski, par. Wilczysl^a.

Celej(')w, pow. nowoalelvsandryjsls:i par. ^ywolnica.
Celej(5w, pow. garwolisd, par. Wilga.
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863. Cerad I:

Cerad, wie par. w pow. szamotulskim.

864—866. Cedr 1, U, III:

Cedrowice, pow. grójecki, par. Sobików,

Cedrowice, pow. czycki, par. Solca wiellva.

Cedrowo, ])ow. sierpecki, par. Boewo.
450. Chebda 1 :

Gliebdzie, pow. wloszczowski, par. Goleniowy.

867. Chociebd I:

(Jhociebdz dzi Kocobdz w pow. cieszyskim.

665. 868—870. Chocimir 1—Al:
Choczmirowo w pow. supskim na Pouiorzii,

Kocimierz()W w pow. taniol)rzeskim, ])ar. Wielo-

wie
,

Kocmyrz()w w pow. kraJcowskim, |)ar. Czuice,

Kotomirz w pow. jydgoskim.

871. Chocisz I:

Cliociszewo w jtow. czyckim.
872. Chodzierad I :

Chodzierad} w ]»()w. aslcim, par. Borszewice.

873. 874. hwalibór 1, II:

Chwaliborzyce wie par. w pow. tureckim,

Cliwaliborzyczlci tame.

678, 875, 876. Chwalibóg 1, II, 111:

Cliwalibogowo, dwie wsie w^ pow. wi-zesiskim,

Chwalibogowice w |)(»w. ])incz(»wskim, par. Opa-

towiec.

877— 8'r<J. Cibor 1, U, 111:

(Jiborz, pow. ljroduiclvi, ])ar. Licl)arlv,

Ciborów, ])ow. radomski, par. Slvaryszew,

Ciborowice, pow. ])inczowski, par. Kocielec.

880. Cichobor I:

Cicli()l)0]'z, i)<)w. lirtil)iesz()wski, par. Krvl()W.

881. Cicliorad 1 :

Cichoradz, pow. toni siei, |)ar. Lyn.
882. 883. Ciechosaw 1, II:
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('iechosawicc, pow. czycki, par. Pitek,

Ciechosawice, pow. konecki, ])ai-. Szydowiec.

884, 885. Ciemir, I, II:

Ciemier(\ , [)()w. supecki, par. Szyinanowice,

Ciemierzowice, pow. i)rzeHiy,s]vi, i)ii)'. Ko.sieiiica.

886. Cierpigor, I :

Cierpit;or/, jiow. i par. Przasnysz.

887. Czarnobd 1 :

Czarnów a, ])o\\. wi;rowslvi, par. Niwislva.

888. 88'.). Czasaw 1, U:
Czasaw, [»o\\. wieliclvi, par. Raciecliowice.

Czasawice, pow. nowoalelvsandi\vjs]vi, |>araf. Bo-

cliotnica.

3!);». Czewoj i I :

Czewojewo w |>ow. niogilnicliim.

8!)0. zstobor 1:

Czstol)orowice, wie i)ar. w pow. ]vrasnostawslvim.

404. 891. Czyerna I, 11 :

Czyeniin w i)ow. asldni, par. Tuszyn, .

Czyeniin w pow. l('»(zslvini, par. Ezg<)w.

80i>. Dalbor 1 :

Dalborowice, pow. sycowslvi, par. Trbacz<')W.

893. Dobek 1:

Dobczyce, miastecz-io w pow. wieliclvim.

894. Dobiegniew 1 :

Dobiegniewo w pow. wloclawsldm, par. Wistka.

48-2, 672. Dobiesaw I, U:

Dobiesawice, pow. piczowski, par. Racliwaowice,

Dobiesawice, wie par. w pow. inowrocawskim.

542, 535, 674, 895, 896. Dobrogost i, D, 111, IV, V:

Dobrogoszcz w ])ow. Icociersl^im, par. Kocierzyn,

Dojrogostowo, pow. szamotnlsl>:i,

Dobrogocice, pow. inowrocawsld,

Dobrogocice, pow. ollvnsvi, par. Kroszyce,

Dol^rygo, pow. osti'zeszewsvi.

897, 898. Dobromir 1, 11:

Dobromirz, i)ow. koneclvi, par. Stanowiska,
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Doljromierzyce
,

])()\v. linibieszowski, paraf. Gra-

bowiec.

899. Dobromi I:

Dobroniil w jjow. obornickim.

900-903. Dobromys I, II, III, IV:

Dobromyl, pow. snjiecki, par. Zotków,
Dobromyl, pow. kielecki, par. Piekoszów,

Dobi'()iiiyl, pow. bialski, par. Zabloeie,

Dobromyl, pow. chemski, par. Pawów.
904—906. Dobrosaw I, II, III:

Dobroslaw, pow. wieluski, par. Lututów,

Dobroslawice
,
pow. kozielsld, par. Maciowakierz,

Dobrosawice na Szlsku austryackim.

907. Domayr I:

Domayr, pow. gródecki, par. Jan(')w.

908. Domarad i- ^ I

:

Domaradz, wie par. pow. brzozowski,

Domaradz, ])ow. opolsici, par. Cliwakowice,

Domaradzice, pow. sandomirski, par. Szczeglice,

Domaradzice, pow. krol)ski,

Domaradzyn, pow. owicki,

Domorad>', pow. sokolslci.

186, 675, 909—916. Domasaw I—VIII:
Domaslaw, pow. sycowski, ])ar. Turk(')W,

Doniaslawice, pow. namysowsl^i, par. Wochy,
Domashiwice, pow. sycowsls:i, par. Goszyce,

Domaslowice, dwie wsie w pow. cieszyskim,
Domasowice, pow. brzeski,

Domaslowice, pow. niski, par. Pysznica,

Domysaw, pow. czuchowski, par. Czarne.

917, 918. Danabor I, II:

Danaborz, ])()w. wgrowiecki,
Danal)()r()w, pow. odolanowski.

919. Donimir I:

Donimirz wielki i ma>-, pow. wejherowski, par.

Szynwad.
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9-20-934. Drag 1 -\ :

Draganie, ])()\v. ]»locki, i)ar. Biaa,

Draganie, pow. olenicki,

Draganowa, pow. kroniesl^i, ])ar. K(jbylany,

Dragany, pow. krasnostawski, par. Wysokie,

Dragon('>\\', ])()\v. gorlicki, ])ar. Maastcny.

925. Drogomyl I:

Drogomyl, pow. strumieski, par. Ochaby.

434, 925-927. Drogosaw II—V:
Drogosaw, pow. sznlslci,

Drogosaw, pow. gnienieski,

Drogosawa pow. odolanowski,

Drogosaw, }tow. wiecci, par. Pociocin.

928. Dyrzsaw I:

Dyrzawice, pow. gupczycd.
929, 930-a. Dziemir I, II (zap. Dietmar):

Dziemirowo, ])0w. sz]'emslvi,

Dziemirowice, pow. bognmislvi na Szlsai.
Dziwigor, Dziwirz I:

Dziewirzewo, wie ]iar. w pow. wgrowieccim.
930-b. Falbor I:

Falloorz, pow. wocawski, par. Brze.
678, 930-c, d. Falibog I, II, III:

Falil30gi, pow. p()s':i, par. Cielvsyn,

Falibogi, pow. poski, par. Pomiecliowo,

Falijogi, ])ow. nowomiski, par. Kanszyn.
930-e, f. Falmir I, II:

Falmierowo, pow. wyrzysvi,

Falmirowiee, pow. opolsvi, ])ar. Dbie.
930-g. Falisaw I:

Falisawice (Fanisawice), pow, cielecki, par. o-
puszno.

40, 595, 931, 932. Giedko I, II, III, IV:

Giecz (dawniej Gdecz) w pow. szredzvini,

Gd('>w, miasteczko w ])ow. wieliccim,

Gierczyce (pierwotnie Giedczyce), wie par. w pow.

opatowskim.
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Gierczyce, pow. bocheski, par. Cliein.

682, 033, 934, 935. Gniew 1, II, lU, 1\ :

Gniew w pow. kwidzyiislcim,

Gniewowo, dwie wsie w ]iow. kociaskim,
Gniewowo w pow. wejherowskiiii.

683, 936-944. Gniewek J, II, III, IV, Y, YI, VII,

VIII, IX, X:
Gniewkowice, pow. iiio\\rocawski,

Gniewkowo, pow. lipnowski, par. Dobrzejowice,

Gniewkowo, pow. pocki, par. Daniszewo,

Gniewkowo w i)Ow, gnienieskim dwie,

Gniewkowo, pi wsi w i)ow. inowrocawskim.
945. Gniewosz I :

Gniewosz()W w pow. Iv0zienieckim , par. Olel^sów.

946, 947. Godzimir I, l :

Godzimierz, pow. rawski, par. Biaa,
Godzimierz, ])0w. szubiski.

948, 949, Gorad I, J :

Goradze, pow. wielkostrzelecJvi,

Goradze, pow. liildiniecki.

950. Gorysaw I:

Goryslawice, pow. piczowsJci, jtar. Wilica.

951, 95-i. Gocirad I, II:

Gocieradz w pow. bydg'oskim,

Gocieradów, wie par. w |)ow. janowskim.

953—960. Gosaw 1— YllI:

Goslaw, pow. kluczborslvi, par. Dobiercice,

Gosawice, pow. owicki, par. Waliszew,

Gosawice, pow. gostysl<:i, par. Pacyna,

Gosawice, pow. kutnowslci, par. Sobota,

Gosawice, pow. nieszawski, par. Sniiarzew,

Gosawice, wie ])ar. ])ow. koniski,

Gosawice, ]k)w. i ])a]'. ()[»ok\

(Gosawice, pow. lubliniecki, pai'. Dobrydzie.
961-971. Gost, (Gosta, Gostyna) 1—XI:
Gosty, miasto pow. vrol)sl<;i,

Gosty, pow. pszczyslvi, par. ^Mikoów,
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Gostynin, iniastd pow. i;iih. w ;n-s/,a\vskiej,

(JostyiKiw, ]H»\\. oawski, |»ar. Wiz('>\v,

Goszcz, ])o\v. syco\\sl<i, |>ar. Twardami^ra,

Goszcza, wie |»ai\ pow. iniccliowski,

Goszczewo, i)o\v. iiieszawski, par. Suewo,
Goszczyce, pow. poski, i)ar. Dziektarzewo,

Goszczyce, pow. niemodliski, |»ar. Pi'zycli<')(l,

Goszczyn, wie pai*. pow. <i,TOJecki,

Goszczymio, pow. czycki, pai'. Siedlec.

97-2— i)84. Gostekl-XII]:
Gostlv()W, ])ow. cz>('lvi, par. Wartcowice,

Gostliów, pow. piczowsN;i, par. Saiicygiiiew,

Gostków, pow. l<oiiecvi, par. Odrow,
Gostlv()W, ])ow. trydldzvi,

Gostvowo, ])ow. przasiiysld, par. Rogale,

Gostl^:owo, pow. i par. Ciechaii()W,

Gostkowo, pow. cieclianowski, par. Paulvi,

Gostkowo, pow. piiltusl^i, par. Zainsk,

Gostlvowo, pow. ostrowski, par. Gzyew,
Gostkowo, dwie wsie w pow. krobskim,

Gostkowo, pow. toruslvi,

Gostlvowo, pow. i ])ar. Byt()W,

985-<)88. Gor I—W:
Górowo, j)ow. lidzki,

Górowo, trzy wsie w pow. dziesieskim,

Górowo, pow\ ]iiborslvi.

534, !)89—994. Gowor (Gawor, Gawora) 1— \ I

Gaworowo, pow. poski, pai'. ( 'liociszewo,

Goworowo, wie par. pow. ostrocki,

(Jowarzewo, dwie wsie w pow. szredzkim,

Gowarzów, i)ow. noworadoinski, par. Pawno,
Goworzyna, jjow. ilecl^i, par. Krzyanowice.
905, 996. Goworek (Goworycz) I, II:

Gowork<)w, pow. rawski, par. elechlinek,

Gow^arcz(')w, wie jjar. w pow. koneckim.

997 - 1014. Gózd II--XMI1 :

Go/d, p(nv. turecki, par. Alaanów',



— 348 —

Gózd, pow. brzeziski, par. Dmosin,

Gózd, pow. kozieiiiecki, par. wiere g-()rne,

Gózd, ]3ow. radomski, par. Skaryszew,

Gózd, pow. o])oczyiiski, par. Petrykozy,

Gózd, pow. kielecki, par. Wzdó,
Gózd, pow. bigorajski, par. Huta krzeszowska,

Gózd, 130W. ukowski, par. Parysew,

Gozdów, ]iow. brzezisvi, par. Kole,
Gozdów, pow. lvolsld, par. Kocielec,

Gozd()w, ]jow. turecki, par. Tovary,

Gozdów, pow. ]vonis]vi, par. Grzymiszew,
Gozd(v, pow. sandomirslvi, par. JMalice,

Gozd(')w, pow. i par. Hrubiosz()w,

Gozdowo, pow. i par. sierpcl^a,

Gozdowo, wie j^tar. w pow. wrzesisl^im,

Gozd, pow. uowomiDslvi, par. Kobiel,
Gozd, pow. radoms]vi, par. Muiszelc.

382, 1015—1018. Grot 1, II, III, IV:

GrotvOwice, pow. boclieslci, par. Brzezie,

GrotlvOwo, pow. poclvi, par. Wyszogród,
Grot]v()w i Grotlvów stary, ])ow. o]K)lslvi.

1019, 1020. Grzymisaw" I, II:

Grzymysaw, ]K)\y. szremsJci,

Grzymysawice, pow. wrzesiiislci.

102 i— 1025. Jacek I—V:
JacvOW(), pow. lipnowslvi, par. Oss(')wlva,

Jackowo, pow. putus^i, par. Nasiels^,

Jacl^owo, pow. oszmiai'isvi,

Jaccowo, pow. lborsl^i,

Jackowice, pow. owicl^i, par. Zduny.

1026. Jadamir I:

Jadamirz (Adamirz) ^).

422, 594, 694, 1027. Jaksa I, II, III, IV:
Jaksice, ])ow. i par. ]Miecli(hv,

') Pooenia tej miejscowoci nie podaje Sownik geog:i"aficzuy,

•odsyajc pod Jadamirz do Adamirz, a pod Adamirz do Jadamirz.
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Jaksice, dwie wsie w pow. bydi^oskim,

.laksice, pow. inowrochiwski.

lUi8. Janisaw I

:

Jaiuskiwice, wie ])ar. w pow. skiorniewickim.

10-21) -1033. Jaromir I-V:
Jaromirz, cztery wsie w pow. babimostkim,

Jaromirz, pow. kwidzyski, par. Szynwald.

1034—1036. Jarosaw I, II, III:

Jarosaw, pow. iiowomiski, par. Wizownica,
Jarosawice, wie par. w pow. radoniskim,

Jarosawice w pow. zoczowskiin.

1037, 1038. Jazd I, II:

Jazdów czyli JasteN\', w pow. brzeskim, par. Dbno,
Jazdowice, pow. miechowski, par. Dziaoszyce.

481, 1039. Ilik I, II:

Ill^owice, pow. miecliowski, par. Saboszów.

IllvOwice, 2)0w. tarnowslvi, par. Jurijów.

1040-1042. Imbram I, II, III:

Imbramowice, wie par. w pow. olkusdm,
Imbramowice, pow. miecliowski, par. Wrocimo-

wice,

IngTamsdorf, w pow. widnickim na Szls^n.

424, 1043. Jordan I, II :

Jordan()w, miasteczko w pow. myleniclcim,

Jordanów, pow. brzezisl^i, par. Mileszlvi.

1044. Józefosaw :

J()zefosaw, pow. warszawslci, par. Piaseczno,

Kazimir :

Kazimirów, pow. owicki, par. Bielawy,

Ivaziniir(hv, pow. ls:onislvi, par. ysie,
Kaziniir()w, pow. wielusl^i, par. Osiavów,

Kazimirów, pow. l3dzislvi, par. Koziegówl^i,

Kazimirów, pow. lubesl^i, par. Ratoszyn,

Kazimir()w, pow. lubelsl^i, par. Megiew,
Kazimirów, pow. ostrowslvi, par. Jeonec,
Kazimirowo, pow. omysld, par. Dobrzyjaowo,.

Kazimirz, wie par. w pow. supeclcim.
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Kaziiiiirz, wie [)ar. w ])(>\\. hklzskim,

Kaziiuirz, wie par. w pow. iiowoaleksandryjskiiii.

Kazimirz, \m)\v. aski, par. ^Nlikoajewice,

Kazimirz, wie ]tar. w ]i()w. .szamotulskim,

Kazimirz, jiow. wejlierowski,

Kazimirz, ])()w. tilupczycki.

Kazimierza, wie par. w pow. piczowskim itd.

0pr()cz tei;'o jest jeszcze ogromna liczba miejsco-

woci, biorcych swe uazwy od imienia Kazimirz, kt()-

rycli tn dla obojtnoci przedmiotn nie przytaczamy.

Imi Kazimir bowiem byo imieniem cile dyna-

stycznem, \vaciwem tylko panujcym ksitom, i a-
den szlachcic w dobie piastow.skiej te^^o imienia nie

uywa. Wszystkie wic owe miejscowoci, Ijiorce swe

nazwy od imienia Kazimii', maj albo ksit panuj-

cych za swych zaoycieli, albo pochodz ju z czasów

póniejszych, lviedy imi Kazimir take przez szlacht

uywanem by poczo.
1045. Kilian I ; w iadomo o nim czerpiemy tylko

ztd, i jeg'o c(')rka l)ol)romia l)yla j^owb^n-n on Woj-
sawa I:

Kielanowice, jiow. tarnowski, par. TucIkAn.

338,1046—1055. Kiecz I—X :

Kielce, miasto gubernialne,

Kielców, pow. olenicki, par. ICunersdorf,

Kielcowo, pow. wrocawski,
Kielcz, pow. wielkostrzelecki,

Kieczawa, j)o\v. rzeszowslci,

Kieczyn, pow. rychl)achowski na Szlsku,
Kieczew, pow. wgrowski, par. Prosty,
Kieczew, dwie wsie w pow*. kolskim, par. Wi"zca

wielka,

Kieczewice, wie ])ar. w ])ow. lu])elskim.

421, 704, 1056, 1057. Klimunt (czyli Klemens) I,

II, III, IV:

Klimontów, pow. bdziski, i)ar. Zag()rze,

Klimontów, pow. jdrzejowski, par. Mstyczów,
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Klini(»iit(')\\
,

|)(>\\. iiiiccliow ski, |»;ii". Pr<)s/,(»\\ icc,

l\liiU(>iit('>\v, wie |)ai". w |)()\v. siiiidoinirskiin.

1058. Komir I:

Koinierowd w ios purat'. w ])()\\. /otowskiiii.

461, 1058. Korana I, II:

KoroTiow, w ]M)\v. l»y(li:,oskiin,

Koronow, w pow. wscliowskiin.

1059. Kotory I:

Kotory, w ])o\\. gi-ojeckini, [)af. Tarczyn.

1060. lOGl. Kozierad 1, II :

Kozierady, pow. konstantynowski, pai". Jaii('t\\,

Kozierady, par. Rozbity Kamie.
313, 1062—1065. Korcza II—YI:
Korczyn (Nowo Miasto), w pow. stopnickiin,

Korczyn stary, pow. jiczowski,

Korczyn, pow. kielecki, par. opuszno,
Korczyna, wie par. w pow. kronieskim,
Korczyna, pow. gorlicki, ])ar. Biecz.

556, 1066—1071. Kromoa I— VI:

Kromoów, w pow. olkuskim,

Kroiuoów, pow. prdnicki, par. Broscliutz,

Krouioliu, pow. sieradzki, par. Szadek,

Kr(UUolice, dwie wsie \\ pow. szreuiskim,

Krouiolice, ])0\\. krotoszyski,

107_>— 1075. Krzesaw I, II, III, IV:

Krzesów, pow. aski, par. Wygiezów,
Krzesawuce, pow. opoczyski, par. Suiogorzew,

Krzeslawice, pow. krakowski, par. Fleszów,

Krzesawice, pow. wielic-ki, ])ar. (T('»ra w. Jana.

1076—1078. Krzczon 1, II, III:

Krzczon(')w, ])ow. ojtoczyski, [>ar. Drzewica,

Krzczon(')w, ])o\\. mylenicki, par. Lubie,
Krzczonowice, [>ow. opatowski, par. miel()w,
1079-1081. Krzczta (Krzcita) I, II, III:

Krzcicin, pow. radomski, par. Wysoka,
Krzcicice, wie pai'. w pow. jdrzejowskim,
Krzcin, wie par. w pow. wadowickim.
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1082—1084. Krzesz I, II, III:

Krzeszów, wie par. w pow. 3'wieckim,

Krzeszowice, miasteczko powiatowe niedaleko Kra-

kowa,
Krzyszowice, pow. tarnowski, par. Jurków.

1085—1092. Krzyszek I -VIII:

Krzyszkowice, pow. nieszawski,

Krzyszkowice, pow. czycki, par. Pitek,

Krzyszkowice, pow. radomski, par. Jarosawice.

Krzyszkowice, pow. pii'icz(jwski, par. Gorzk()w,

Krzyszkowice, pow. mylenicki, par. Siepraw,

Krzyszkowice, pow. i ])ar. Wieliczka,

KrzyszlvOwice, pow. rybnicki, par. Psz<)w,

Krzyszkowo, pow. [>oznaski.

619, 1093, 1094. Krzywosd I, II, III:

Krzywosdowo, dwie wsie w pow. pleszewskim,

Krzywosd za, wie paraf, w pow. nieszawskim.

1095. Ksiomir I :

Ksiomirz, pow. janowski, par. Gocirad()w.

1096. Kuczbor I:

Knczbork, wie par. w pow. mawskim.
Lach, Lech.

Wsi biorcycli swe nazwy od tycli imion, jalc:

Lacliów, Lacliowa, Laciowce, Lacliowice, Laciowicze,

Lacliowiec, Lacliówva, Laciowo, Lacliowszczyzna, La-

chy, Lecliów, Leciowce, Lecliowe, Lecliowo, Leciówek
jest przeszo siedmdziesit ; lecz gdy imion takici po-

midzy imionami rycerstwa polslciego z doby piastow-

skiej nie spotylvamy wcale w nycin, wic i te miejsco-

woci tu pomijamy.

1097—1103. Lei (Lelech) I— VII:

Lelów, miasteczlvO nieg'dy powiatowe,

Lelowice, w pow. miecliowsldm
,

par. Wrocimo-
wice,

Lelew, w pow. radomyskim.
Lelewo, j)ow. putnsl^i, par. Ciel^syn,

Lelice, pow. poclvi, par. Bonislaw,
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J^elecliowo, pow. kolski, par. Modzcrowo,

Leleciówka, ])()w. gródecki.

1104— IlOC). Ladomir I, JI, III:

Ladomirz, pow. wieli islvi, par. W»')jciii,

Ladomirowa, wie par. w lirabstwie zeiiipliskiem,

Ladomirowa, wie \)iiy. w lira)>stwie szaryskiem.

1107. Lancmir I:

Lancmirz, pow. kozielski, par. Kole Stare,

709, 1108. Lasota I, II:

Lasocin, pow. sochaezewski, par. Broc'li()w,

I.asocice, pow. limanowski.

1108. Lachmir I:

Laclnnirowice, pow. inowrocawski.

593, 1110—1119. Leniart (Leonard) I-X:
Lenarczyce, pow. sandoniirski, par. Obrazów,

Lena rtowice, pow. stopnicki, par. Koniemoty,
Lenartowice, pow. kozielski, par. vSlawcice,

Lenartowo, pow. inowrocawski,

Lenard()w, pow. kutnowski,

Lenardów, dwie wsie w pow\ brzezislvim,

Lenardów, pow. us:owsvi, par. Serol^iomla,

Lenardowo, pow. peszewski,

Lenardowo, pow. wgrowiecl<:i.

Lemir, patrz Niezniir.

1120. Liberad (Luborad) I:

Liberadz, pow. mawsci, par. Szresv.
1121. Lekbd I:

Lekad, pow. ciojnicki.

1122—1128. Luba I—VII:
Lnljin, wie par. w pow. vOcias^im,
Lubin, pow. mogilnicl>:i,

Lubin, dwie wsie w pow. pleszewsdm,
Lubin, dwie wsie w pow. czarn^owslviin,

Lubin, w pow. ignicvim.

1129, 1151. Lubomir I, II, III:

LuI)oniirz, pow. bocliesl^i, par. Lapan(')W,

Lubomirz, dwie wsie w pow. pieszewslcini.

Tom II. 23
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1132, 1133. Lubor I, II:

Luborzyce (take Lubocice) w pow. i par. Oi>ole,

Liiborzyca wie par. w pow. miechowskim.

1134. Luborad I:

Luboradz, pow. kutnowski, par. Nowe.

1135, 1136. Lubowid I, II:

Lubowidz, wie par. w pow. mawskim.
Lubowiec, pow. lipnowski, par. Cliorostkowo.

1137. Lumir I:

Lumierz, pow. l(>dslvi, par. Zgierz.

1138. Ludmi I:

Ludmi()wka, pow. janowski, ])ar. Dzierzkowice.

567, 1139- 1142. Ludmir (Ludomir, Ludzimir)

IV:

Ludmierzyce, pow. gupczycki, par. Nassiedel,

Ludomirów, pow. kolski, par. Dobrów,

Ludomirz, pow. wieluski,

Ludzimirz, wie par. w j)o\\'. nowotarskim.

462, 712, 1143. Lusaw (Lutysaw) I, II, III:

Luslawice, pow. czstocliowski, par. uraw,
Lusawice, pow. brzeski, ])ar. Zakliczyn,

Lutoslawice, pow. piotrkowski, |>ar. Srocko.

1144. Lutobor I:

Lutoborz, pow. wocawski, par. Kóljlva.

1145, 1146. Lutomir I, II:

Lutomirsv, wie par. w pow. asvim,

Lutomierzyn, pow. posd, par. Gralewo.

1147. Lutory I:

Ijutor}, pow. rzeszowslvi, ]iar. Boguciwaa.
1148-1152. abd I— V:

abd, pow. noworadomsvi, par. Borzy]vów,

abd, pow. piczowsvi, par. Dziaoszyce,

abd pow. cielmi siei,

abd, pow. olsztyski.

abdzic )w, pow. ^ieleclci, par. Lisów.

336, 713, 1153, 1154. ]VIagnus I, II, III, IV:

Magnuszew, wie par. w ])ow. kozienickim.
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Magnuszew, pow. opatowski, ])ai". .Slii]»ia,

Magiiiiszewo, pow. makowski, par. Sze]k('»w,

Magniiszowice, wie ])ar. w jiow. pleszew skini,

1155. Maobd 1 :

Maobd, pow. olkuski, par. Bolesaw.

306. Maogost I:

jNIalogoszcz, w ])ow. jdrzejowskim.

1156, 1157. Maomir I, II:

Maomierz, i)ow. rawslvi, par. Inowlod, /
Maomierzyee, i>ow. i par. Ia.
406, 1158. Mcina I, II:

Mcina, wie par. w jiow. limano^^'skim,

Mcina, wie w pow. gorlickim, par. KoI)ylanIva.

1159. Mcisz I:

Mciszów, pow. ropcz_ycki, par. Przecaw.

1160. Mmir I:

Mmierz, pow. nowoalelvsandryjsl^i, par. lvazimirz.

1161. Mdromir I:

Mdromirz, pow. tucliolsl^i, par. Jelecz.

1162. lyigost I:

Mgoszcz, pow. ciemisvi, par. Punica.
1163. Micigost I:

Micigozd, pow. kielecl^i, par. PielvOsz()w.

440, 717, 1164—1168. Mieczysaw II—YI :

Mieczysaw, pow. wocawslvi, par. Wieniec

:

Mieczysawice, pow. garwoislvi, par. Zabianca,

Mieczysawowo, pow. vols<:i, par. JNIodzerowo,

Mieczysawowo, pow. dzisieslvi,

Mieczysawowo, pow. szremslii.

1169—1173. Miedzybor I—Y:
Midzyl3orz, pow. opoczysld, par. Libiszew,

Midzybórz, pow. szremslvi,

Midzybórz, pow. sycows]vi, ksistwo olenicvie,

JNIiedzyborze, pow. crotoszyslvi,

Miedzybo, pow. latyczewslvi.

1174-1177. Miedzygor I, II, III, IV:

Midzygorz, pow. sandomirslvi, par. ^lalice,
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Midzygórze, pow. piiiczowski, par. Szkalinirz,

]VIidzyg'orze, pow. kamieniecki,

Midzygórze, pow. tluiiiaeki.

396, 405, 1178—1183. Mikora (Michora) I—VI:
Mikorzewo, pow. sztumski, par, Postolin,

Micliorzewo, pow. bukowski,

jMokorzyce, pow. piotrkowski, par. Parzno,

]Mikorzyn, pow. koliski, par. lesin,

Mikorzyn, pow. ostrzeszewski,

]\[ikorzyn, pow. koniski.

1184—1186. Mi I, II, III:

]Mia, pow. konecki, par. Nieka,
Miowice, pow. kozielski, par. Nowykoci() i)olski.

Mikiwice lub IMionice, pow. kutnowski.

1187, 1188. Miobd I, II:

^Nlilobd, pow. sieradzki, par. Rossoszyca,

]Miobdzin, pow. sierpski, par. Biayszewo.

1189. Miodrog I:

Miodro, pow. pocki, par. Proboszczewice.

1190, 1191. Miogost I, II:

Miogoszcz, dwie wsie w pow. waeckim.
1192. Miorad I:

Miorad<)w]va.

505, 719. Miosaw I, II:

^liosaw, w pow. wrzesiskim,

]\Iilosawice, w jiow. \\•agr()\\'ieckim, ]iar. Miecisko.

1193—1195. Mirad I, 11, III:

Miradz, pow. inowrocawski,

Miradz, ])o\v. turecki,

jNIiradze, pow. gostyslvi, par. Solvo()w.

1196—1203.' Mirosaw I— VIII:

^Mirosaw, pow. poc]vi, par. Imielnica,

Mirosaw, pow. sejnesls;i,

Mirosaw, pow. lidz^i,

^lirosaw, dwie wsie w pow. ciodziesdm,

Miroslawice, pow. Icutnowski, par. Orów.
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Miroslnwice, ]i<)w. l<Mlski, par. Kaziniii-z,

]\rirosla\vi(*e, pow. iiiuwrocawski.

532, 1204— llOG. Mir (Miron) I, II, III:

Mir, w pow. nowogrodzkim.

Mirowice, pow. grójecki, ])ar. Prani('>w,

Mironice, ]>ow. miechowski.

1207. Modlibóg I:

Modlibogowice, pow. koniski, par. Gralenice.
1208—1211. Modlibór I—IV:
Modliborz, pow. wocawski,
Modliijorzyce, pow. opatowsl^i,

Modliborzyce, ])ow. janowsivi,

Modliborzyce, pow. inowrocawsci.

352. Morzysaw I

:

Morzysaw, wie par. w ])ow. vonislvim.

1212—1214. Most II, III, IV:

Mostowo, pow. mawsii, par. Kuczborlc,

Mostowo, pow. malvOws]vi, par. Nowawie,
Mostowo, pow. sejnieiis]vi.

1215. Mciwoj I:

Mciwoj e, pow. l^olnesci, par. Pocv may.
1216—1221. Msta (Mcich, Mcij) I—IV:
Mcijów, pow. i par. Sandomirz,

Mcisz, pow. Ijorysowslci,

Mciciowo, pew. turecvi, par. Wiele,
Mstów, pow. czstociowsvi,

Mstów, pow. limanowsvi, par. Góra w. Jana,

Mstowo, pow. wocawslvi, par. Cliodecz.

1222—1224. Mstycz (Mszczon, Mszczta):

Mstyczów, wie par. w pow. Jdrzejowsieim,

Mszczon(hv, wie par. w pow. bosvim,
Mszcin, pow. bocieski, par. Niepoomice,

1225—1217. Mylibor I, II, III:

Mylil3orz, wie par. w pow. lvonislvim,

Mylibórz, pow. opoczys^i, par. Zarn('»w,

Myliborzyce, pow. lipnows^i, par. Rolcicie.
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1-228—1230. Mys I, II, III:

iMyslów, pow. bdziski, par. Koziegl(»\vki,

Mysów, wie par. pow. ukowski,

jMysowice, wie par. pow. katowicki.

1231, 1232. Mur II, III:

Mzur()W, pow. bdziski, par. Niegowa,

Mziirowa, pow. jdrzejowski, par. iMnic]i(')w.

1233—1235. Nabór I, ii, III:

Naborowo, dwie wsie w pow. poskim,
Naborowo, pow. wadowiclii.

1236. Naczesaw I:

Naczesawice, pow. ^alislci, par. Clilewo.

1237. Nacsaw I:

Nacaw, pow. I^ocias^i.

1238. Naciesaw I:

Nacisawice, wie pai'. w pow. liozielslcim.

1239. 1240. Nadar I, II:

Nadarzyce, pow. wrzesislvi,

Nadarzyn, wie par.-j^ow. Ijoski.

1241. adbor I:

Nadborowo, pow. wgrowieeci, par. Gorzyce.

1242. Nadrog I:

Nadro, jjow. rypisl<:i, par. ale.

1243—1245. Nagod II, III, IV:

Nagodów, pow. laitiiowsvi, par. v0szyn,
Nagodowo, pow. i par. Gostynin,

Nagodowice, pow. i par. Kluczborli.

1246—1247. Nagor II, III :

Nagorya, pow. pisl^i,

Nagorzyce, pow. j^iotrlcowslsii, par. AYolljorz.

1248. Nakon I:

Nakonowo, pow. wocawslci, par. Kruszyn.

1249. Namir I:

Namirowo, pow. sztumski, par. Postolin.

1250. Namys I:

Namys()w, obw. wrocaws]vi na Szlslcu.
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1251— 1254. Naram I, II, III, IV:

Naraiii(')\v, jiow. konecki, par. ]\Inin,

Narama, ])o\v. miechowski, par. Korzkiew,

Narainiee, wie par. w pow. wieliiskiiii,

Naramowice, pow. poznaski.

1255. Nasebd I:

Naseband, pow. szczecinkowski na Pomorzu.
1256. Nasiegniew I:

Nasiegniewo, [)ow. lipnowslci, par. Zaduszniki.

552, 1257, 1258. Nawój I. II, III :

Nawojewo, pow. szredzki,

NawojoNNa, wie par. w pow. nowosdeckim,
Nawojowa, pow. chrzanowski.

1259. Niebda I:

Niebdzino, pow. lborski.

1260—1264. Niebor (Niebora) I, II, III, IV, V:
Niebor()w, wie par. w pow. owickim,
NielDorowice, w pow. rybnickim,

Nieborów, pow. rzeszowski,

Nieborzyn, pow. slupeclvi, par. Budzisaw,
Niebrów, pow. brzeziski, par. Chorzcin.

1265. Naciesaw I :

Naciesawice, pow. stopnicki, par. Tiiczj^y.

1266, 1267. Niedrog I, II:

Niedro, dwie \\sie w pow. sierpeckim, par. Ko-
ziebrody i Krajkowo.

1268. Niedzbor I:

Niedzborz, wie par. w pow. ciechanowskim.

495, 724, 1269. Niegosaw I, II, III:

Niegosawice, pow. jdrzejowslvi, par. Nawarzyce,
Niegosawice, pow. piczowslii, par. Chroberz,

Niegosawice, pow. stopnicls:i, par. Pacan(')w.

1270. Niegosz I:

Niegosz(jwice, pow. clirzanowslci, par. Eudawa.
1271. Niegowit I:

Niegowi, wie par. w posv. wielic]vim.
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127 2. Niechmir 1 :

Nieehniir()\v, ])()\v. sieradzki, par. Stolec.

1273. Niemi I:

Niemi(')\v, pow. kamir)necki.

414, 1274— 1279. Niemir (Niemira, Niemirza) I

—

VII:

Niemir()\v, ])()sv. ojjatowski, par. Szumsko,

Niemircny, wie par. w pow. bielskim,

Nieinir(nv, wie par. pow. Rawa riiska^

Niemirowice, pow. skierniewicki, par. Biaa,

Niemierzewo, pow. midzyclioclzki,

Niemierzyce, pow. bukowski,

Niemierzyn, pow. wieluski, par. Rudlicc.

1180, 1281. Niemsta I, II:

Nienistów, pow. cieszanowski,

Niemcice, pow. stopnicki, par, Kurozwki.
1282. Niepoom I:

Niepoomice, ])ow. Ijocies^i.

726. Niezmir I:

Niemierz (dzi Lemierz), ])()w. czycki, \mv. Góra

w. INIagorzaty.

1283. Niewiar I:

Niewiarów, pow. wielicl-ci.

1284. 1285. Nieznamir T, II:

Nieznamirowice, wie. ])araf. w pow. opoczyskim,
Nieznamirowice, pow. sdecci.

1286, 1287. Nieznan I, II:

Nieznaiiowice, pow. wloszczowsvi, par. Ivouieczno,

Nieznanowice, pow. wielicki, i^ar. Niegowi.
1288. Nieswój I:

Nieswojowice, ])ow. mieciowsvi, par. Paecznica.

1289, 1290. Obiecan 1, II:

Ojiecanowo, pow. i par. ]\[alv('>w,

Obiecanowo, pow. wagTowiecivi, j^ar. Zernilvi.

1291. Obiesaw I:

Obiesawice, niegdy w pow. lborskim.
1292. Oblgor i

:

Oblgor, ]30w. kielecvi, par. Cliemce.



36 i

386, 1293. Odolan T, II:

Odolan, i)()\v. iiieszawski, par. Suewo,
Odolan()\v, miast. ])o\v. w ks. poznaskiem.
1294-1297. Odrobd 11, III, IV, V:
Odrow, wie par. w pow. koneckim,

Odrow, pow. opoczyski, par. Zariuny,

Odrow, wie par. w pow. nowotarskim,

Odrow, pow. gnienieski, par. INIieyn.

1298. Ódzierad I:

Odzierady, pow. ódski.
1299. Ojsaw I:

Ojsawice, pow. wloszczowski, par. I)zierzg'('>w

1300—1302. Or I, II, III:

Orya, pow. i par. Kalwarya,

Orya, pow. wadyslawowski, par. Liiksze,

Orzye. pow. makowski, par. Szelków.

1303. Osaw I:

Osawica, pow. sanocki.

1304. Ostobóg I:

Ostobu, ])ow. Rawa ruska.

1305. Ostoj II:

Ostoj(')w, pow. kielecki, par. Suchedniów.

1306. 1307. Ostrobd T, II:

Ostrows, wie par. w ]K)W. nieszawskim,

Ostrows, wie par. w pow. koniskim.
1308—1323. Ostrowit 1—XY11I:
Ostrowite, wie par. pow. supecki,

Ostrowite, wie par. pow. lipnowski,

Ostrowite, pow. rypiski, par. Trbin,

Ostrowite, wie par. ]iow. gnienieski.

Oslrowite, pow. mogilnieski,

Ostrowite, pow. gdaski,
Ostrowite, trzy wsie w pow. chojnickim,

Ostrowite, dwie wsie w pow. kwidzyskim,
Ostrowite, \\' pow. wieckim,

Ostrowite, dwie wsie w pow. czluchowskim.

Ostrowite, w pow. Iu1)awskim,
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Ostrowite, w pow. brodnickim,

Ostrowite, w pow. kartuskim,

Ostrowite, w pow. ostrodzkim.

1324. Owad II:

Owad(nv, pow. radomski, par. Wsola.

1325. Pacaw I:

Pacaw, pow. dobromilslci.

350, 416, 557. Pakosaw I, II, III:

Pakosaw, pow. i par. Ua,
Pakosaw, wie par. w pow. lirobslvim,

Pakosaw, pow. bidvOwslvi, par. Brody.

1326. 1327. Palmir I, II:

Palmirowo, pow. szubiski, par. Kcynia,

Palmirowo, ])ow. s:rotoszyslvi.

627, 1328—1335. Peka I -VIII:

Peczyn, pow. lubelski, par. Jaszcz()w,

Peczyn, pow. i par. Szrem,

Peczyn, pow. wrzesisvi,

Peczyce, pow. sandomirslci, })ar. Obierzowice,

Peczyce, pow. olawslci,

Peczyslva, pow. czycvi, par. Wartkowice,
Peczys^a, pow. czyc^i, par. Solca wieca,
Peczyska, wie par. pow. pinczowsd.
1336 -- 1342. Pcaw I -VI:
Pcaw, pow. grójecki, par. Czerslc,

Pcaw, niegdy pod Poznaniem,

Pcawice, pow. czycki, par. Pitel^:,

Pcawice, pow. asili, par. Stroslco,

Pcawice, pow. sandomirski, par. Szczeglice,

Pcawice, i)ow. sandomirsii, par. Wost()w.
1342—1344. Pkosaw I, II, III :

PlvOsaw, pow. miecliowslci, par. jMieronice,

Plcosawice, pow. opatowski, ymY. Wani(')w.

1345. Pkosz 1 :

PlvOszew, pow. slcierniewicl^i, par. Jeruza.



— 3G3 —

1346, 1347. Psaw I, H:
Psawice, clwio wsie w [)o\v. ^L^rudzidzkiiii, par.

asin.
1348-1353. Piast 1— VT:

Piast, nieg-dy pod Ti'zcbni(' na Szia^sku,

Piastoszyn, pow. tncholski, par. Raci,
Piastów, pow. radomski, par. Wsola,

Piastowe
),
pow. i par. Sierpc,

Piasthentlial, pow. brzeski na Szlsku,
Piastowskie piaski, pow. i ]iar. Sierpc.

1354—1357. Pijan I, II, III, IV:

Pijanów, pow. konecki, par. JMnin,

Pijanowice, pow. i par. Kocian.
1358. Pobd II:

Pobdzie, |)ow. suwalski, par. ubowo.
1359,' 1360. Pobór I, II :

Poborz, pow. kutnowski, ])ar. Trbki,
Poborowice, wie par. w pow. miechowskim.
1361- 136G. Podbor I-VI:
Podborze, pow. i par. Czstocliowa,

Podborze, pow. boclieski,

Podborze, pow. dbrowski,
Podborze, ])ow. mielecki,

Podborz, ])ow. puawski, par. Kur()w,

Podb(')rz, pow. frysztacki, par. Ostrawa.

1367. Podcibor I:

Podciborz, pow. brodnicki, par. Lidzbark.

1368. Poddomarad I:

Poddomaradz, pow. rzeszowski.

1369. Podlubomir I:

Podlubomirz, pow. wielicki.

273. Poan I:

Poaniec, w woj. sandomirsldem.

1370. 1371. Poaj 1, II:

Poajewo, wie par. pow. nieszawslvi,

Poajewo, wie par. pow. obornicl^i.



— 364 —

1372—1376. Polan I—V:
Polanowo, pow. gnienieski, par.'. Powidz,

Polanowice, pow. miechowski, par. Goszcza,

Polanowice, wie pai-af. pow. inowrocawski,

Polanowice, pow. i par. Wrocaw,
Polanowice, pow. kluczDorsl^i.

1377. Polanin I:

Polaninowicze, pow. I3ycIk )wslvi.

480, 735, 1378— 1386. Pomian II—IX:
Poniian, pow. ciemslvi, par. Pawl(')W,

Pomian, pow. ostrocl^i, ])ar. Rzeai,
Pomian, pow. ostrocki, par. Pisvi,

Pomian()w, pow. iruljieszowsl^i,

Pomianowa, pow. ljrzesvi, par. Jasie,

Pomianowo, pow. posvi, par. Scoatowo,

Pomianowo, niegdy pow. inowrocawsl^i.

1387. Pomys I:

Pomysów, pow. ^ozienicki, par. Janowice.

1388—1394. Popiel IV—X:
Popielewo, pow. su])ecvi, par. Sailslc,

Poi)ielewo, pow. bydgosvi, par. Wierzciucino kró-

lewslvie,

Popielewo, pow. mogilnicci, ])ar. Trzemeszno,

Popielewo, pow. Ijiaogrodzci na Pomorzn,

Popielewo, pow. czuciowslci, par. Konarzyny,

Poi)ielów, pow. opolsvi,

Popielów, pow. racil3orsvi.

1395. Porad I, II:

Poradów, pow. i par. ]Mieci<)W,

Poradowo, pow. vr()toszyslci.

1396—1403. Poraj II— IX:
Poraj, pow. piotrvOwsvi, par. Bogdancy,
Poraj, pow. Ijdzis^i, par. Przyl^ynów,

Poraj, ])ow. i par. Woszczowa,
Poraj, pow. lirnljieszowsci,

Poraj, pow. l^ronies^i, par. Nienaszów,

Poraj, pow. ostrzeszewslvi, par. Dnciów,
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Poraj, pow. krobski, i)ar. Gosty.

1404, 1405. Powit I, U:

Powidz, dwie miejscowooi w pow. ii,'nienieskiin.

39, 1406/a. Pozna T, II:

Pozna, miasto stoeczne ksistwa poznaskiego.

Pozna, jiow. ukowski, [niw Serelcomla.

378, 444, 140G/b, c, d, e. Prandota I, II, III, IV:

Prandocin, [)ow. miecliowslvi,

Prdocin, pow. i par. Ia,
Prandotów, pow. slviernie\vieki, par. Rawa stara,

Prdocinelv, pow. i ]>ar. Radom.
1407, 1408. Prawta I, U:
Prawcin, pow. opatowski, par. Kunów,
Prawcice, pow. czycki, ])ar. Bedów.
1409. Probo I:

"

Proboowice, wie par. w i)ow. piczowskim.
1410. Promir I:

Promirz, pow. lvawaryjslvi, par. Udrya.

738, 1411—1414. Prósz I, II, III, IV:

Prosz(')w, pow. namysowsls:i,

Proszowice, pow. mieciowsld,

Proszowice, pow. raciborsd, par. Starawie,

Prosz()wvi, ]3ow. bocliesl\:i, par. Krzyanowice.
1415. Przcsaw 1:

Przclaw, wie par. w pow. jdrzejowskim.

1416, 1417. Przebd (Przebda) I, II:

Przel3endowo, pow. obornicki, par. Golina muro-
wana.

Przebendzino, pow. lljorslci na Pomorzu.

553. Przebor I:

Przeborowice, pow. coziesl^i, par. Gieratowice.

451, 511, 523, 571, 740, 1419, 1420. Przecaw I—VII:
Przecaw, par. Brzezin}',

Przecaw, pow. supecki, par. Ostrowite,

Przecaw, pow. mielec^:i,

Przecawice, pow. oljornicki, par. Sobota,

Przecawice, pow. owiclvi, par. Clirulin,
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Przeclawice, pow. miechowski, par. Koniusza,

Przecawice, pow. wrocawski.

1421—1423. Przedbor I, II, III:

P]'zecl borów, wie par. w pow. ostrzeszewskiiii,

Przedbórz, w pow. koneckim,

P]"zedboi'z, w pow. koll3uszows]vim.

301. Przedek I:

Przedecz w pow. wocawskim.
357, 455. Przedwój I, II

:

Przedwojewo, pow. i jjar. Cieclianihy,

Przedwojowice, pow. inowroclawslvi, par. Sawslco.

1424—1429. Przemys I—VI:

Przemyl, pow. midzycliodzki, par. ClirzypslvO,

Przemysaw, pow. socliaczewslvi, par. Iów,
Przemysaw, dwie wsie w pow. regenwadsl^im na

Pomorzn,

Przemysów, pow. gostyslci, par. Czernino,

Przemysowo, pow. \yieeslci,

Przemysaw()w, pow. Iconislci, par. Rnsocice.

1430, 1431. Przerad I, II:

Przeradz, pow. mawslvi, par. Lutocin,

Przeradowo, ]3ow. ma^owslci, par. Zambslc.

1432. Przedsaw I:

Przesawice, pow. mieciowsvi, par. Ivoniiisza.

1433—1450. Przybór I—XVIII:
Przybor('>w, pow. gostysci, par. Jamno,
Przyl)()r('»w, pow. wocawski, par. Cliodecz,

Przybor(')W, pow. l>:oniski, par. Wyszyna,
Przyborów, pow. aslci, pai-. Rostarzew,

Przyborcny, pow. noworadoinslci, par. Kobiele wie-

iie.

Przyborów, pow. opatowsvi, par. Denlv()w,

Przyborów, pow. brzesii, par. Szczepanów.

Przyborowice, pow. opatovysl^i, par. Kieczyna.

Przyborowice, pow. posvi, ])ar. Krysv.

Przyborowo, pow. wocawslvi, par. Brze.
Przyborowo, pow. wocawsci, par. Ciodecz.
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Przyborowo, pow. wlochiwski, j^ar. Kowal.

Przybon »\v(), ]>()\\. mawski.
Przyborowo, pow. szt-zuczyski, par. Lacliowo.

Przyl)orowo, jjow . ostrowski.

Przyborowo, pow. i;iii('iiiei'iski, i)aj'. Liii)owo.

Przyborowo, pow. krobski, par. Niepart.

Przyborowo, pow. szamotulski, par. Kazimii'z.

330, 373, 510, 582, G18, 741, U51-U63. Przyby-

saw I—Xin:
Przybyslaw, pow. inowrocawski, par. Chlewislya.

Przybysaw, pow. wrzesiski, par. Pogorzelica.

Przybyslaw, pow. krotoszyski.

Przybysawice, pow. olkuski, par. Minoga.

Przybysawice, pow. olkuski, par. Korzkiew.

Przybysawice, \)o\\. miechowsl^i, par. Ksi wielki.

Przybysawice, pow. miechowski, par. Szreniawa.

Przybysawice, ])0w. opatowski.

Przyljyslawice, pow. sandomirski, par. Golice.

Przybysawice, pow. pnawslvi, par. Garl>(')w.

Przybysawice, ]>ow. ljrzeslvi, par. OtiiniAy.

Przybysawice, pow. kolbuszowski.

Przybysawice, pow. odolanowski, par. Pogrzyb()w.

1464. Przymi I:

Przymiowice, pow. czstochowski, par. Olsztyn.

1465, 1466. Przywit I,^ II :

Przywitowo, pow. rypiski, par. Slcrwilno.

Przywied, pow. l^artnslvi.

477, 743, 1467- 1474. Racibor II—IX.
Raciborów. ])ow. l^rotoszyski, par. Bonice.

Raciborowo, pow. vntnowslvi, pai*. Glogowiec.

Raciborslvo, i)ow. i par. Wieliczka.

Raciborzany, pow. limanowski, par. Skrzydlna.

Raciborowice, pow. piotr^owslvi, par. Wolljorz.

Raciborowice, pow. hrubieszowski, par. Moniatycze.

Raciborowice pow. l^rakowski.

744, 1475-1485. Racaw I- XI:

Racawice, pow. lcalislvi, par. Giyce.
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Racawice, pow. miechowski.

Racawice, pow. oll^usii.

Racawice, pow. nisci.

Racawice, pow. gorlicl^i, par, Rozembark.

Racawice, pow. inowrocawski, par. Ponkowo.
Racawice, pow. mogilniclvi, par. Kriicliowo.

Racawice, dwie wsie w pow. prdnic^im.

Racawice, pow. Jdrzejow^sci, par. Korytnica.

Racawice, ])o\\. lirubieszows^i, par. Buno.
1486. Radmir I:

Radmirzyce pow. zgorzelic^i na Sziu.
1487—1493. Radgost T—Yll:
Radgoszcz, ])ow. ostroclvi, ])ar. Kleczlichy.

Radgoszcz, pow. dbrowslvi.

Radgoszcz, pow. niidzycliodzlci.

Radgoszcz, pow. wgTowieclvi,

Radgoszcz, pow. ódslvi.

Radgoszcz, pow. starogradzlii, par. Osiek.

Radgocice niegdy pod Stanitl^ami, poNV. wielicki.

1494. Radomir I:

Radoniirz, pow. babimostslii, par. Przemt.

1495, 1496. Radomys I, II:

Radomyl, pow. siedlecl^i, par. Zbuczyn.

Radomyl, pow. mielecki.

1497- 1490. Radory I, II, III:

Radory, dwie wsie w pow. ucowsldm.
Radoryec, wie w pow. nv0wskim, par. 01a'zeja.

1497—150-2. Radost I—VI:
Rado, pow. wicaslvi.
Rado, pow. jasieslvi.

Radostów, pow. wielnslii, par. Dzietrzkowice.

Radost()w, pow. opatows^i, [)ar. Szumslio.

Radostów, pow. irubieszowsd, par. Nabro.

Radostowo, pow. tczewski.

1503—1509. Radosz I—VII :

Radoszewo, pow. Czarnowski.

Radoszewice, pow. wielusld, par. Osyak()w.
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Radoszewice, pow. kolski, par. J3rd()\v.

Radoszewice, niegdy pow. saiidoniirski.

Radosz()\v, pow. kozielski, par. Uciszkcnw

Radoszyce, pow. konecki.

Radosz>'na, pow. radzymiski.

1510. Radobd I:

Radow, })0\v. saiidoniirski, par. Koprzywnica.

446, 537, 745, 1511, 1512. Radwan I—V:
Radwan, pow. opatowski, par. Iwaniska.

Radwan, pow. opoczyski, par. Biaaczów,
Radwan, pow. dbrowski, par. Szczncin.

Radwanów, pow. konecki, par. Pilczyca.

Radwanowice, pow. chrzanowski, par. Rudawa.
1513. Radzibor 1:

Radziborz, pow. czycki, jiar. Parzczew.

1514, 1515. Ratud I, II:

Ratultów, pow. kutnowski.

Ratu()W, pow. nowotarski, par. Czarny Dunajec.

1516. Ratysaw I:

Ratysawów, pow. radzimiski, par. Niegów.

1517. Romir I:

Romirowa, pow. nowosdecki.

1518. Rosaw I:

Rosawowice, pow. rawski, par. Biaa.

1519. Romir I

:

Romierz, pow. wielliostrzelecki.

1520. Rusibor I:

Rusiborz, pow. szredzki, par. Giecz.

1521. Sadogost I:

Sadogoszcz, pow. szubisld, par. Pal^io.

751, 1522—1524. Sambor I—lY :

Samborz, pow. pocki, par. wicieniec.
Samborz, pow. szczecinlcowski na Pomorzu.

Samborzec, pow. sandomirslii.

Samborelv, pow. wielicki.

1525. Samogost I:

Samogoszcz, wie par. w pow. garwoliskim.

Tom II. 24
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315. Sandomir I:

Sanclomirz miasto niegdy \v<)je\v()dzkie.

1526. Sanogost I:

Sanogoszcz, pow. rawski, par. Krzemienic.

479, 15-27, 1528. Sasin I, II, III:

Sasino, dwie wsie w pow. lborskim na Pomoi-zu.

Sasinowa wola, niegdy pow. lelowski. par. Dzierz-

gow.

1529. Sdzimir I

:

Sdzimirowice, pow. kaliski, par. Saw. !

366, 553. Sd II, III:

Sdowo, pow. mogilnicki.

Sdowice, pow. jdrzejowski, par. Wroeiry. '

1530—1532. Sdzisz I, II, III:
'

Sdziszów, w pow. jdrzejowskim. i

Sdziszów, pow. ropczycki. i

Sdziszowice, pow. pinczowski, i)ar. Rachwalo- I

wice.
j

316, 1533. Sadek 1, II:
\

Sdecz, (dzi Scz stary) w oljw. sdeckim.
j

Sdcz()w w pow. bdziskim.
j

429. Sdziwój 1: i

Sdziwojewo, pow. wrzesiski.
j

1534—1540. cibor (Siebor) I—VII: I

Sciborz, ])()w. kartuski, par. Lipusz.

Sciborze, pow. inowrocawski, par. Ponkowo. '

ciborzyce, pow. olkuski, ymr. Wysocice. I

ciborzyce, pow. gnpczycki, par. Sudzice.
{

cieborzyce, pow. o])awski. ^

Sciborowice, pow. oawski, par. Osiek.

Sieborowice, pow. miechowski, par. Wicawice.
1541, 1542. Secema I, II:

Secemin, pow. wloszczowski.

Secymin, pow. sochaczowski, par. Ghisk.
\

1543. Siembor I: <

Siemborze, pow. sierpecki, par. Bien.
;
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555, 1544-1545. Siemian I, 11, III: '

Siemian()w, pow. kutnowski, par. G()i>:owiec.

Siemianowo, pow. gnienieski, par. Dziekanowice. I

Siemianowice, ]^o\v. l)ytomski, ]>ar. Michaowice.
1546. Siemirad 1 :

Siemiradz, pow. radomsld, par. Botnica.

1547, 1548. Siemir I, II :

Sieniierz, pow. t(jniaszowsvi, par. Wonczyn.
Siemirowo, pow. )()rslvi na Pomorzu.
303, 1549— 1552. ierad (wierad Inl) Wszerad)

I-IV:
Sieradz miasto pow. w gub. valiskiej.

Sieradza, pow. dajjrowski.

Sieradzice, pow. piczowsls:i, par. Kocielec.

Sieradowice, pow. kielec^i, par. Bodztyn.
1553—1558. Sierosaw I—YI:

''

;

Sierosaw, pow. piotrlcowsci, par. Sroclco. /

Sierosaw, pow. poznasl^i, par. Lnsowo. i

Sierosaw, ]iow. wiecili, pai'. Osie.
:

Sierosawice, pow. i par. Koskie.
Sierosawice, pow. wielicki, par. G()ra w. Jana.

Sierosawice, pow. kluczborsld, par. Wojsawice.
1550, 1560. Sierosz I, II:

'

J

Sieroszewo, jiow. wocawski, par. Cioce.
j

Sieroszewice, pow. odolanowski, par. Rososzyca. i

333, 603, 1561—1567. Sieciecli (Sieciej , Sietej, i

Sietech) I-VII:
'

Sieciechów w pow. kozieniclcim.

Sieciecliów, pow.' kutnosl^i.

Sieciechowice, pow. olkuski.

Sieciecliowice, pow. tarnowski, par. Zljyutowslva
;

góra.

Sieciejowice, fdzi Sciejowice) pow. krakowski. '

Sietej ()w, pow. piczowslvi, par. Szkalmirz.

Sietesz, pow. acuclvi.
'

1568. Siesaw (zap. wiesaw) I:

Siesawice, pow. stopniclci, ])ar. Buslv. I

24*
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1569. Siestrzewit I

:

Siestrze\vit(')\v, pow. lubelski, par. Biskupice.

1570. Simorad I:

Simorad, ])ow. skoczowski na Szlsku.

15 Tl. Skarbisaw I:

Skarbisawice, pow. stopnicki, par. Szaniec.

1572. Skarbiry I:

Skarbiry (dzi Skarbicierz) pow. ukowski, ])ar.

Kock.

341, 346, 1573—1578. Skarbimir (Skarbek) I—VI:

Skalmirz, pow. pinczowski.

Skalmirz, pow. kaliski, par. Staw.

Szkalmirzyce, pow. odolaiiowski.

Szkalmirowice, pow. inowrocawski, par. Sadowice.

Szvahnirowice, pow. inowrocawski, par. LudzislvO.

SkarblvOwa, pow. rawski, par. Lubania.

1579—1581. Skarbosz I, II, III:

Skarboszewo, pow. poslci, par. Naruszewo.

Skarboszewo, pow. wrzesiski.

Skarbieszów, pow. zamojsl^i.

1582, 1583. Sabomir I, II:

Sabomirz, pow. boski, par. Radziejowice,

Slabomirz, pow. wai>r()wieclvi. par. Gorzyce.

389, 1584—1588. abosz (Sawosz) I, II, III,

IV, Y:
Saboszewice, pow. jdrzejowski, par. Krzcicice.

Saboszewice, pow. sandoniirski, pow\ Malice.

Sabosz(')w (Sawosz()w), pow. miechowski.

Sawoszew, ]30w. czycki, par. Mazew.
Sawoszyn, pow. pisJci, par. arnowiec.
1589—1597. Saw, Sawa, (Sawek) I—IX:
Saw(')w, pow. radoniysvi.

Sawno, pow. czarnlvows]vi, par. Luljasz.

Sawno na Pomorzu.
Sawv('»w, pow. rawsl^i, par. Biaa.

Sawków, pow. olcuslci.
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Sawin, pow. i par. Liiltliii.

Sawin, ])ow. odolanowski, par. Gostyczyiui.

Sawice, ]i(»\v. miechowski.

Sawice, pow. i par. Opole.

1598—1608. Sawta II—XII:
Sawcice, pow. opatowski, par. Moniiiia.

Sawcice, pow. kozielski.

Sawcin, pow, wocawski, par. Cliodecz.

Sawcin, pow. czycki, par. Garloów.

Sawcin, ])ow. konisl-ci, par. lesin.

Sawcin, pow. sierpecki, par, Radzanowo.

Sawcin, pow. zamojsvi, par. Skierljieszów.

Sawcin, pow. i par. Zamo,
Sawcin, pow. jasielslvi.

Sawcin, pow. inowrocawslci, par. Kocielec.

Sawcin, pow. ciojnicki, par. Lichnowy.

1609. Smgor I:

Smgorz(')w, pow. dbrowslvi, par. Olesno.

367,^604, 624, 1610—1618. Smi I—XII:
Smi('iw, pow. radomski, par. Jastrzb,

Smiów, pow. opatowski, par. Przyl)ysawice,

Smi()w, pow. ciodzieski,

Smi(')w, pow. Icrobski, par. Waszków,
Smi(')w, pow. oljornicki,

Smi()W, pow. odolanowski, par. Gostyczyna,

Smiów, pow. szamotulski,

Smiów, pow. wrzesislci,

Smiowice, pow. wrocawski,

Smiowice, pow. miecliowski, par. Brzesko stare,

Smiowice, pow. cieszysld,

Smiowo, pow. poclvi, par. Bonisaw.
1619-1626. Smogor I—VIII:

Smog-orzew, pow. l^robski, par. Strzelce wiellcie,

Smogorzew, pow. szubiski,

Smogorzewo, pow. wocawski, par. Zgowiczka,
Smogorzewo, pow. putuski,

Smogorzów, pow. li:ozienicki, pai". Oleksów,
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Smogorzów, pow. opoczyski,

Smogorzów, pow. i par. Stopnica,

Smogorzów, pow. namysowski.
16-27, 1628. Snowid (iiowit) I:

Snowidowo, pow. bukowski, par. Ptaszkowo.

1629. Sobór (moe Wszebor) I

:

Soborzyce, pow. noworadomski, par. Cieltnik.

1630. Sobowid (zap. Sobowit) I:

Sobowidz, pow. tczewski, par. Trbki.
1631. Sorkwit I:

Sorkwity, pow. zdzborski.

302, 1632—1634. Spicymir (Spytek) I—IV:
Sp5^cymirz, pow. turecki, nad Wart,
Spytków, niegdy pod Poznaniem,
Spytkowice, pow. mylenicki,

Sjiytkowice, ]M)\v. wadowicki.

1635. Stalmir I:

Stalmirz, pow. rypiski, par. Rue.
1636. Stamir I:

Stamirowice, ]iow. grójecki, par. ^Michaowice,
1637—1645. Stanisaw II—X:
Stanisaw górny i dolny, pow. wadowiclvi,

Stanisawice, pow. ^utnowslci, ]:>ar. Bedlno,

Stanisawice, pow. bocliesvi,

Stanisawice, pow. krakowski, jjai'. Górlca lvociel-

nicka,

Stanisawice, pow. cieszysld na Szlsvu,
Stanisawów, pow. warszawsl^i, ])ar. Nieport,

Stanisawowice, pow. Icralcowslci,

Stanisawowo, pow. i ])ar. Grudzidz,
Stanisawowo, \xny. toruslvi, par. Grabi.
Opr()cz tego jest jeszcze olcoo 80 miejscowoci,

noszcyci nazw Stanisaw('»w.

1646. Starz I, II :

Starzyn, pow. pnclci,

Starzyno, pow. pocki, i)tir. Za^rzewo.
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388. Stogniew 11:

Stogniewice, pow. miecliowski, par. Proszowice.

456, 531, 1647—1655. Strzesz (Str/eszek) I—XI:
Strzcszewo, po^\^ pocki, par. G(')ra.

Strzeszewo, pow. [)loiiski, par. Dziektarzewo,

Strzeszewo, pow\ omyski, par. niadowo,
Strzeszewo, pow. lborsvi na Pomorzu,

Sti'zeszlvowo, pow. wgTowieclci,

Streszliowice, pow\ opoczyiislci, par. Sook,
StrzeszvOwice, pow. jdrzeJows]vi, par. Piotrlcowice,

StrzeszlvOwice, pow\ lubelslvi, par. Krnica,
Strzeszyce, pow. limanowsld, par. Ujanow^ice,

Strzeszyn, pow. gorlicci,

Strzeszyn, pow. poznas^i.

1656, 1657. Sudrag I, 11:

Su dragi, pow. rypiiislvi, par. Ligowo,

Sudrogi, pow. oszmiaslci.

1658. Sulbor I:

SullDorowice, 2:)ow. o])oczysci, par. Siórcowice.

1651). Sulery I:

Suerzysz, w pow. ciecianowscim.

1660. Sulgost 1:

Sulgostów, pow. opoczysl>:i, par. Klw(')w,

331, 376, 394, 605, 613.' Sulisaw I, II, III, IV, V,

Sulisaw, pow. odolan owsiki, par. Janlv(5w^ zaleny.

Sulisawice, pow. ^alisl^i, par. Dobrze,
Sulisawice, pow\ miecliowsl^i, par. Szreniawa,

Sulisawice, pow'. sandomirsci,

Sulisawice, pow. niemczyski.
1661—1664. Sulisz I, 11, HI, IV:

Suliszew^, pow. slvierniewiclvi, par. Rawa stara,

Suliszów, pow. radomski, par. Wierzbica,

Suliszewice, pow. lvalis]vi, par. Staw,

Suliszowice, pow. czstochowsd, par. Przybyszów
1665, 1666. Sulistry/ I, II :

Sulistrowice, pow. radomsJci, ])ar. Wysoka,
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Siilistrowa, pow. kronieski, par. Kobylany.

(Zdaje si, e imi Siilistryj jest cakiem gmimie

i u rycerstwa nigdy si nie pojawiao).

376, 1667—1680. sii (Suelv) I—XV:
Su(v, pow. zamojski, par. Szczebrzeszyn,

Su(nv, pow. wieiclvi, par. Bisi:iipice,

Sn()w, pow. poznaslvi,

Sullv(')w, pow. wocawslci, })ar. Zgowiczka,
Snlk(nv, pow. liozienicki, par. Gowacz(')w,

Su]v<)w, pow. ]voneclvi, par. Falców,

Suk()w, pow. woszczowslvi, par. Krasocin,

Suk()W, ])ow.. wielicl^i,

Suliowa, pow. krakowski,

Su]vOwice, pow. grojecl^:i, jmr. Sobiliów,

Sukowice, pow. czycki, par. Pitek, ^

Sukowice, pow. stopnicl-:i, par. Szczawory,
SulvOwice, pow. miecliowslci, par. Minoga,

SulvOwice, ])ow. mylenicki,

Sukowice, pow. wadowicki, par. Andr5xiów.

124, 1681, 168-2. Swieboda I, II, III:

wiebodzin, pow. dbrowski, par. Bolesaw,

wiebodzin, ]30w. tarn(^wsvi, par. Plena,
wiebodzin, miasto w Brandeburgii.

1683. wiemir I:

Swiemirowo, pow. wejlierowski, par. Oliwa.

1684. wiery I:

Swiery, i)ow. i par. owicz.
54, 134, 1685—1690. wieca (wiciecli) I—YIII:
Swicin, ])ow. pucki, ])ar. arnowiec,

Swicice, pow. bosl^i, ]>ar. Rokitno,

wicice, pow. miechowski, par. Saboszów,
Swicice, pow. pocki, par. Orszymowo,
wicany, pow. jasielski,

wiciecliów, pow. opoczyski, pai*. Bogie,

Swiciec]i()W, pow. supslci na Pomorzu,

wiciechowa, pow. wschowslci.
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1691— 1603. Sulimir i, U^ III:

Sulimirz, pow. ciechanowski, par. Niotlzborz,

Sulimierzyce, pow. noworadomski,

Siilimierzyce, i)ow. odolanowski.

1694, 1695. Szeiubor I, II:

Szemborowo, pow. wrzesiski,

Szemborowice, pou-. gnienieski.

1696— 1698. Szymbor I, II, III:

Szyniborze, pow. inowrocawski,

Szymborno, pow. chemiski, par. Kijewo,

Szymbory, ]X)w. mazowiecki, par. Jabo kocielna.

1699, 1700. Szulbor I, II:

Sznlljorze, pow. ostrowski, par. Ziizela,

Sznlbory, i)Ow. pocki, par. Blicliowo.

1701. Tabd I

:

Tabd, pow. omysld, par. Zambrowo.
1702,' 1703. Tabor I, II:

Tabor(nv, pow. skwirski,

Taborz, pow. ostrodzki.

1704. Takomys I:

Takomyl, jiow. kaliski, ])ar. Chemce.
1705. Tanibor I:

Taniborz, pow. szredzki, par. Tidce.

1706—1710. Targost (Targosz, Targosza) I, II, III,

IV, V:
Targoszcz, pow. sznbiski,

Targoszów, pow. ywiecki,

Targoszyce, pow. bdziski,
Targoszyce, pow. krotoszyski,

Targoszyna, pow. wieliclvi.

1711, 1712. Tgobor I, II:

Tgoborz, ])ow. woszczowsl^i, par. Nako.
Tgol)orza, pow. nowosdecki.
1713. Tomisaw I:

Tomisawice, pow. nieszawslvi, par. Sad()w.

1714. Tomys T:

Tomyl, pow. ukowslci, par. Witomy.
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410, 597, 769, 1715— 1721. Trojan I— X:
Trojanów, p<3\v. sochaczewski,

TrojaiKAY, pow. kaliski, par. 0])at()wek,

Tr(>jan()\v, pow. rawski, par. elechlinek,

T]'ojan(hv, pow. garwoliski,

Trojan(')w, i)ow. bialski, par. Pooski,

Trojan(nv, ])ow. mazowiecki, par. Knczyn,

T]"ojan(nv, ])ow. obornicki,.

Trojanowice, pow. opoczyski, par. arnów,
Trojanowice, pow. krakowski, par. Giebntowice,

Trojanowo, pow. nieszawski, par. Suewo.
1722—17-25. Trzebiesaw (Trzebiesz) I—IV:
Trzebiesawice, pow. bdziski, par. Siewierz,

Trzebieslawice, pow. sandoniirski, par. oni()W,

Trzebiesz(')W, pow. ukowski,

Trzebieszyce, pow. wadowicki.

1726. Tubd I:

Tubdzin, ])ow. turecki.

1727. Twardosaw 1

:

Twardosawice, pow. i par. Piotrk()W.

1728. Tworzymir I:

Tworzyniierzyce, niegdy w pockiem nad Bugiem.

1729-1731. Ugost I, II, III:

Ugoszcz, pow. ryi)iski, par. Rue,
Ugoszcz, pow. wgrowsld, par. Miedzna,

Ugoszcz, pow. bytowsvi na Pomorzu.

1732, 1733. Unisaw I, II:

Unisaw, pow. cliemislvi,

Unisawice, pow. wocawski, par. K()bvn.

1734, 1735. Wielobor I, II:

AYieloborowice, pow. ieclvi, par. Cliybice,

Wieloboro\^ice, pow. urzdowslci, ])ar. Ciarzewice

1736, 1737. Wierzcliosaw I, II :

Wierzcliosawice, pow. inowrocawsci,

Wierzciosawice, ])ow. tarnowsIvi.

1738. Wilgost I:

Wigoszcza, pow. woszczowsii, par. Irzdze.
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r)84. Wisaw Jll:

Wisawice, pow. szredzki, ])ar. (Irodziszczko.

1731t. Witorad T:

AYltoraclz, [)o\v. i ])ar. Lo1>oi'k na Pomorzu.

430, 504, 577, 1740. Witosaw I, II, UJ, IV:

Witosaw, ])()\\. wyrzyski,

Witoslawice, pow. opatowski, par. Wani('>\v,

Witosawiee, pow. pocki, par. Drobin,

Witoslawice, pow. kozielski, par. Grzdzin.

Wit:

.Miejscowoci biorcy(;h swe nazwy od imienia Wit,

jak Witów i Wltowice, jest wielkie mndstwo; gdy je-

dnak nie moemy odróni, kt()re pochodz od polskiego

(dostojnego) imienia W^it (rycerz) a kt(')re od chrzecia-
skiego takiego imienia, przeto je pomijamy.

Wadysaw :

^Miejscowoci biorcych swe nazwy od imienia AVla-

dysaw, jest bardzo znaczna liczba. Gdy jednak w do-

bie piastowskiej imi Wadysaw nie byo nigdy u ro-

d(»w szlacheckich w nycin , lecz tylko w dynastyi pa-

nnjcej, przeto i te imiona nie odnosz si do rycerstwa

polskiego wieków rednich, jeno do ksit.
59-2, 1740/1—7. Wodzimirz I—VII:

Wodzimirz('>w, pow. czycki, par. Dalil^ów,

Wodzimirz()w, pow. supecki, par. Gosawice,
Wodzimirzów, pow. ^aliski, par. Iwanowice,

Wodzimirz()w, pow. piotr\:owski, par. Sulejów,

'

Wodzimirz(')w, pow. aski, par. a\Iil;oajewice,

Wodzimirzów, pow. opoczysl^i, par. Dljrowa,
Wodzimirzewo, pow. szubisci.

1741, 1742. Wocibor I, II:

Wociborz, dwie wsie w pow. zotowsldm, par.

Wadowo.
377, 492, 783, 1743-1750. Wost II—XI:
Wost()W, pow. sandomirsii,

Wost()w, pow^ i par. Krobia.

Wostowice, pow. cz}clvi, par. Pitek,
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AMostowice, pow. piczowski, par. Koszyce,

Wostowice, pow. puawski,

Wostowo, pow. i par. Szroda,

Wostowo, pow. inowrocawski, par. Strzelno,

Woszczowa, pow. kieleclvi,

Woszczowice, pow. stopniclvi, par. Piotrlvowice.

1751. Wodzirad I:

Wodzierady, pow. asili, par. ISIikoajewice.

337, 371, 435, 527, 596, 175l>— 1755. Wojsaw I-1X:

Wojsaw, pow. i par. INIielec,

Wojsawice, pow. sieradzki, par. Korczew, ,

Wojsawice, pow. kalislii, par. Cilewo,

Wojsawice, pow. ^dzisd, par. Koziegiówd,

Wojsawice, pow. radomslci, par. Svaryszew,

Wojsawice, pow. piczowsci, par. Go]"zków,

Wojsawice, pow. piczowslci, par. Cirol^erz.

Wojsawice, ]>ow. woszczowslci,

Wojsawice, pow. vliiczl)orsvi.

305. Wojbor I:

W()l))orz, ])ow. piotrlcows^i.

309. Wrocaw I:

Wrocaw, stolica Szlska.

1756, 1757. Wszembor I. II:

Wszeniborz, dwie wsie w i)ow. wrzesis^iin.

1758. Wszerad I:

W^szeradowcj, pow. sznljisci.

1759. Wysmir I

:

Wysmerzyce, pow. rad()nislvi.

1760. Zagost I:

Zago, pow. jczowsd.
413, 490, 536. Zdzisaw I, II, III:

Zdziesawice, pow. niieciowsJd
,
par. Wiecawice,

Zdzisawice, pow. i par. Stopnica,

Zesawice, pow. la*aliOwsvi.

1761. Zdziwój I:

Zdziw()j, pow. przasnysvi, i>ar. Janów.
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1762— 17G6. Zegota J—V:
Rzegocin, ])()\\. wocawski, '])ar. Kóbca,
Rzegocin, pow. i par. Kalisz.

Rzegocin, pow'. stopnicl^i, [)ar. Ostrowce,

Rzegocin, pow. ro])czyclvi, par. Wielopole,

Rzegocina, pow. bocheski.

1767—1769. Zelgost I, II, III:

Zelgoszcz, pow\ zgierslvi, par. Solca wdelka,

Zelgoszcz, f)Ovv. brzezisl^:!, par. Waliszew^,

Zelgoszcz, pow^ warcki, par. Wielenin.

Na tein ko ticzymy wykaz imion rycerstwa pol-

skiego wiekn XII, wynotowanycli z nazw miejscowoci.

Nie jest ten wykaz ani poprawny ani dokadny. Po-

prawny dlatego nie, e wcisno si do niego wiele

miejscowoci, kt(>re nie leay w granicach pastwa pol-

skiego XII wiekn, kt(5re zatem w tym wykazie miejsca

znale nie powdnny byy; a dokadny dla tego nie,

e prawdopodobnie opnszczonycli w nim zostao wiele

takicli miejscowoci , które w nim powinny Ijyy by
zamieszczone, a opnszczone zostay jedynie dlatego, i
przekrcona ich nazwa nie dozwalaa na pierwszy rznt

oka oceni, czy w sobie imi rycerskie l^ryj. Tav n. p,

jest w woj. i pow. sandomirskim, par. Koprzywnica
wie nazwana Radow. Nazwa ta jest na pierwszy

rznt oka zupenie gminn i w naszym wyl^azie pomi-

nitby by musiaa. Tymczasem jeden dokument uczy

nas, e nazwa ta w XIII wievu jrzmiaa Radobd,
a Radobd jest imi rycerskie i do naszego wykazu
naley. Gdzie jednak ta^iego pomnilca liistorycznego

3rak, tam zoryentowa si nie mona. Niel^tóre iiazwy

s przekrcone do niepoznania, któby n. p. domyli
si , e Zebrzydowice zway si pierwotnie Zyfrydowi-

cami czyli Zygfryd owicami i t. p.

Mógby kto podnie suszny zreszt zarzut, czy

warto byo si mozoli nad wydobywaniem z nazw miej-

scowoci owych imion rycerstwa polskiego XII wieku,
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skoro o tych rycerzach nic zreszt zgol nie wiemy

i one pomnaaj tylko szereg niewiadomych i tak do
liczny?

!

Zarzut powyszy tylko pozornie byby suszny, tak

dugo mianowicie, dopóki nie zajmiemy si geografi

heraldyczn i nie zaczniemy na mapie przy miejscowo-

ciacli Ida lierbów dla oznaczenia, do jakiego ta lub

owa miejscowo rodu naleaa, i nieraz w tej mierze za

jedyn skazcjwk shiy nam ])dzie tyllvO imi rycerza,

które si \y nazwie miejscowej przechowao; jeli w slvu-

tek tego bdziemy mogli n. ]). wszystkie miejscowoci

pochodzce od imienia Skarbimir, oznaczy hei-bem

Awdaniec, ])ochodzce od imienia Sieciech, her^em To-

p()r, pochodzce od imienia AYojsaw, herljem l^ubowla

i t. p., wtedy te goe napozór imiona nabior dla nas

wiellviego znaczenia i aktualnoci.

Doda jeszcze naley, e adne ródo nie dostarcza,

tak obfitego materyau do badania imion rycerstwa

polslviego wiek()w rednicli, jak wanie nazwy miej-

scowe. W nicli dochowao si wiele imion takicli, kt('>re

zoone s / ródosowem Drag, przypominajcem dy-

nasty najstarsz panujc u Sowian zaodrzaskich, jav

n. p. Drag, INIilodrag, Nadrag, Niedrag, Sudrag, a talce

charakterystyczne imi Nakon, kt()re nosi jeden z naj-

dzielniejszych ksit Ol3otryt('»w.



Wykaz osób, miejscowoci i przedmiotów.

Abram czyli Abraham, ojciec

Jana, ziemianin malo])ol. 310.

Abraham 1177, 292.

Adalbert 1177, 292.

Adam Leniartowicz wojewoda,

potem kasztehm krak. 294.

Adlard, ojciec Wielisiawa, zie-

mianin mazowiecki 311.

adoptacya 215, 217.

Agnieszka, ona Wadysawa II,

237.

Aksak herb 73.

— praojciec rodu szlacheckiego

I^olskiego 134.

Akwisgran 3.

Alabanda, proklamacya 52.

— herb 54.

Alabandów - Bielinów ród szla-

checki polski 162.

Al-Bekri 4, 192.

Albert de Dysz rycerz 117(), 309.

Aldenbvu-g (Starygród) 11.

Aldmir rycerz 1170/1180, 287.

Aleksander biskup jDlocki, 282.

Almanowie 184.

Amadej czy Hamadej szlachcic

wgierski 53.

Amadejowa proklamacya imio-

nowa 53.

Amilej, scholastyk katedr, krak.

1177, 310.

Anadrag ksi winulski 1031, 5.

analiza proklamacyj herbowych

128.

Andrzej rycerz polski z XTI

wieku 227, 235.

— syn biskupa 250.

— m 117G, 292.

— brat Mateusza, ziemianin ma-

opolski, 311.

— syn Andrzeja 1222, 311.

Anglia 5.

Arnold biskup lubuski 310.

Aron opat tyniecki, potem arcy-

biskup krakowski, 1059, 210.

Astod, ojciec Mikoaja, ziemia-

nin mazowiecld, 311.

Awdaniec, praojciec rodu Hab-

danków 182.

— proklamacya imiouowa 53,

(U.

Awdaców ród szlachecki jiol-

ski 221, 225, 2G5.

Baldwin l:)iskup krakowski 1103,

248.

Barani czy Baran 1177, 293.

Baran, ojciec komesa Jarochy,

295.
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Baranów miasteczko 295.

Barauichrogów - Romanów ród,

169.

Barka, praojciec szlacheckiego

rodu Barkalów, 53, 161.

Barkala proklamacja herbowa

53.

Barnim, syn Leszka III, ksi
sowiaski 7.

Baron komes, ojciec Karola 311.

Bars Pomorczyk 1177, 293.

Barta proboszcz katedralny po-

cki 1187, 310.

Bartomiej komes 1155, 275.

Bawol wie 311.

Bawor, ojciec Bawora, ziemianin

maopolski 311.

Bawor Baworowicz 1222, 311.

Bd imi 337.

Bdek, Bdek I, II, Ul, IV, ry-

cerze polscy z XII wieku 338.

Bdków, dwie wsie tej nazwy

338.

Bdkowo, wie 338.

Bdzyn wie 338.

Belcz proklamacya 53.

Belek albo Bet, praojciec rodu

szlacheckiego Belczów 53, 161.

Bez gród, jego oblenie 166.

Benedykt biskup poznaski 1187,

309.

Benisaw I, rycerz polski z Xn
wieku 338.

Benisaw, wie 338.

Bernard ksi 1035, 5.

— komes 1145.

— bisk. pozna. 1159, 285, 309.

Bertold 1175, 289.

Bezdrew I 1134/1150, 250.

Bezelin komes 1175, 289.

Bezkorzystew wie 258.

Bd I, II, III, rycerze polscy

z Xn wieku 337.

Bdków wie 338.

Bdziemys I rycerz polski z

XII w. 338.

Bdziemys wie 338.

Bdzimir I, II, rycerze polscy

z XII Av. 338.

Bdzimirowo wie 338.

Bdzimirowice wie 338.

Bdzin miejscowo 338.

Biaa proklamacya lierbowa 53.

— wie 260.

Biaaczów wie 244, 280.

z iiaaczowa DolDiesaw, syn

Prandoty I, 244.

Biag, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego BiagÓAY 53,

149.

Bialga, proklamacya imionowa

53.

Biaobrzezie wie 293.

Biay I praojciec rodu szlache-

ckiego polsldego Biaów 53,

54, 148.

— II praojciec rodu szlach. pol.

Alabandów-Bielinów 162.

Biberstajn, proklamacya 53.

Bibersztajnów - i\Iomotów ród

168.

Bibice wie 263.

Biecli zaoyciel grodu staropol-

skiego Biechowa 23.

Biechów, gród staropolski 17,

23, 195.

— wie 295.

Biecz gród rubieowy maopol-

ski 16, 189, 190, 191.

Bierlrzyk czy Biedi"zych, ojciec

Mikoaja 311.

Biedrzycliów wie 312.

Biejek czy Biech, zaoyciel

grodu maopolskiego Biecza

190, 191.

Bielej praojciec rodu szlaclie-

ckiego polslviego Bielejów 53,

54, 162.
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JUcleje proklaiuacya licrbowa 5^,

04."

Hioliria proklaiiiarya iniionowa

.VI, licl-l) Cl.

JJieliii(')\\ V('i(l szlacliccki polski

KU.

Bie allid lU-nedykt, ])vaojciec

rodu .szlacheckiego polskiego

Bieniuw 54.

— rycerz 1170, 301), oll.

— z ososiny syu Wojslawii

AYyddyca i;504, 220.

Bienia praklamacya iniionowa

54.

Biernat albo Bernard, ojciec Su-

lisawa Y, 297.

Bies pradynasta rodu szczepo-

wego szlacheckiego polskiego

dwunastego 22, 54, 132.

Biesowie i^roklamacya iniionowa

54.

Biesów ród seczepowy szlaclie-

cki polski 56, 60, 77, 148, 155,

159, 160.

Biezdrów I, rycerz polski z Xn
wieku 337, 338.

— II czyli Biezdro 1161, 277.

— ojciec Bogumia, ziemianin

wielkopolsld 311.

Biezdrowo Avie 277, 311, 337,

338.

Bilug ksi Oliotrytów 983, 4.

Biodro ojciec Biedrzyka 311.

birk, bj arkan, brzoza 132.

Blin praojciec rodu szlaclieckie-

go polskiego Blinów 55.

Bliuo, proklamacya herbowa 55.

Blizbor rycerz 1170/1180, 288..

Bogi, praojciec rodu szlaclie-

ckiego polskiego Boynów-
Chorbaów 156.

Bogost I, rycerz polski z XII
wieku 338.

Blogoszcz wie 338.

Illdiiiaiiy wle. 260, 285.

liloiiic wie 2(iO, 2S5.

Botniki wie 2i;o. 2S5.

Boyiia, pi'okl;niiacya iniionowa

55.

Bloyn('tw-('hor;jl)ali'nv intd 156.

Bobola I. 11, rycerze polscy z

Xli w. ;i;;8.

Boljolice, dwie wsie tej nazwy

338.

Bochnia 254.

Boczek Mieczysaw, ziemianin

szlski 1208, 313.

Bode])or, ojciec Radwana, zie-

mianin maopolski, 312.

Boduhi czy te Godula imi i

proklamacya herbowa 24, 68.

Bodysaw podkomorzy 1176, 309.

Bodzta I, rycerz polski z XII
wieku 227, 270, 307, 338.

— II, rycerz ])olski z Xl w.

270, 285, 28(i.

— ll, 1177, 270, 271, 293.

— Switoslawicz liomes, Avnuk

Piotrka Wosta 230, 271, 312.

— komes, ojciec Domaslawa i

Switosawa, ziemianin mao-
polski 312.

— ojciec komesa Piotra Bodz-
towicza 270.

Bodztyn wie 338.

Bogda syn Leszka III, ksi
sowiaski 7.

Bogdan I

—

V, rycerze polscy z

XII w. 227, 338.

Bogdan, proboszcz katedr, kra-

kowski 1179, 310.

Bogdanów, trzy Avsie tej nazwy
338.

Bogdanowo, dwie wsie tej nazwy

338.

Bogor I, pradynasta i-odu szcze-

powego szlaclieckiego polskie-

go dziewitego 22, 54, 131, 338.

25
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Bogor II, III, rycerze ])olscy z

Xn wieku 338.

Bogorya herb polski i prokla-

macya 54, Ó5.

— trzy wsie tej nazwy 338.

Bogorów ród szczepowy szlache-

cki polski 80, 147.

Boguchwa rzekomy ki-ouikarz

i jego kronika 7, 8, 9, 10, 12,

182, 188, 210, 212, 213, 215,

217, 228, 229, 231, 232, 234,

236, 239, 262, 281.

— biskup pozna. 1147, 282.

— I, ]I, III rycerze polscy z

XII w. 338, 339.

Boguchwaa, dwie wsie tej na-

zwy 338, 339.

Boguchwaowice wie 339.

Bogumi arcybis. gnie. 1092,

218.

— I, rycerz polski z Xli wieku

227, 339.

— II, komes 1134/1150, 250, 257,

339.

— III, rycerz i)olski z XII w.

339.

— IV, 1170/1180, 287.

— V, 1170/1180, 287.

— VI, 1170/1180, 287.

— Vii, 1170/1180, 287.

— Piotrowicz, wnuk Jaksonia

1203, 319.

— Biezdrowicz 1231, 311.

Bogumiów wie 339.

Bogumiowice , dwie wsie tej

nazwy 339.

Boguniowo wie 292, 293.

Bogusaw I, rycerz polski 1170/

1180, 287, 339.

— II, rycerz polski 1170/1180,

288, 339.

— III z Popienia, rycerz 1170/

1180, 288, 339.

— IV, s}Ti Nasawa, 292, 339.

Bogusaw V, brat komesa Pio-

tra VI, 297, 339.

— VI do IX, rycerze polscy z

XII wieku 339.

— brat Piotrka Wlostowicza

293.

— ziemianin maopolski, ojciec

^^'ojsawa 312.

— imi 337.

— wie 339.

Bogusawice, siedm wsi tej na-

zwy 339.

Bogusawiec 339.

Bogusz imi 339.

Bogusza I, rycerz polski z XII

wieku 227.

— II komes 1153, 272.

— III rycerz 1170/1180, 288.

— Januszewicz 1229, 320.

Bogusza, Bogusze, Boguszowa,

Boguszewo, Bogaiszewice, wsie

takich nazw 339.

Boguszków, Boguszówka, Bogu-

szyce, ]3oguszyn, Avsie 339.

Boguszyno wie 253.

Boguta ojciec Tomasza, ziemia-

nin maopolski 313.

Bogwid I, rycerz polski z XII

wieku 339.

Bogwidz wie 339.

Bojcza proklamacya herbowa i-

mionowa 55.

Bojek, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Bojczów 55,

107, 147.

Bok, ojciec Mieczysawa Boczka,

ziemianin szlski 313.

Boksa czyli Boksza I, II, III,

rycerze polscy z XII wieku

339.

Boksice, Boksicka Avola, Boksze,

wsie 339

Bolce proklamacya herbowa 55.

Bolech imi gminne 189.
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r>ol(M'li (tjcicc \\';i\viv.\ lica, zio-

iiiianiu niiilopol.ski .'ii.'!.

IJolek, praojciec rodu szlache-

ckiego pol.skieo;o Bolców 55,

14!)/

Boleuiew rycerz [)olski 1175,

2S!».

Bolesaw imi rycerskie 141.

— syn Leszka III, ksi Pomo-
rza ninego 7.

— Chrobry 12, IG, 17, 19, 28,

7G, 97, lOG, 142, 1G5, 175, 17G,

178, 181, 182, 188, 190, 191,

193, 194, 199, 2(X), 201, 202,

204—209, 233.

— miay 1071, 210.

— Krzywousty 15, 100, 196, 213,

218, 219, 220—226, 229, 231,

233—23G, 245, 249, 303, 314.

— Kdzierzawy 235, 236, 246,

248, 250, 252, 254—261, 265,

266, 268, 269, 274, 275, 276—

282, 285, 303—309.

— starszy syn Bolesawa K-
dzierzawego 303.

— ISIieszkowicz, syn ]\Iieszka

Starego, ksi kujawski 276,

304, 305, 306.

— Wysoki 256, 274, 289.

— Konradowicz, syn Konrada
mazowieckiego 316, 320.

— Wstydliwy 245, 261, 262, 263,

294.

— I

—

X, rycerze polscy z XII

w. 339.

Bolesaw, cztery wsie tej nazwy
339.

Bolesawiec, trzy wsie tej nazwy

339.

Bolesawowo, trzy wsie tej na-

zwy 340.

Bolesta -Piast Chwociszlcowicz.

syn Popiela II Chwociszka,

praojciec rodu szlacheckiego

pdlskiego Bolecicuw 52, 70,

111, 126, 146, 156, 157, 178.

Bolesta II, III, rycerze polscy

z XII wieku 340.

Boleszczyce wie 340.

Boeszczyn Avie 340.

Bolesta, Boleszczyc, |)roklama-

cya herl)owa iniionowa 55.

Bolecicuw ród I4Ci, 156.

Boliwit ksi Brauiborzan 992,

G.

Boiicza herb i proklamacya her-

bowa imionowa 55, 56, 68, 71,

162.

Boniek (Bonisaw, Bonifacy) pra-

ojciec rodu szlacheclciego pol-

skiego Boczów-Gloworoców
55, 56, 162.

Bor imi 24, 119, 210.

— pradynasta rodu szczei:)Owe-

go szlaclieckiego polskiego

omnastego 56, 133.

Bor imi rycerzy jiolskicli z XII

wieku 340.

Borek syn Bora, praojciec rodu

szlacheckiego polskiego Bor-

ków. 56, 13.J, 149.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 24, 56.

— imi rycerzy polskich z XII
wieku 340.

— wie 275, 283.

Boreszowie albo Wlaszów, wie
270.

Borów ród szczepowy szlaclie-

cki polski 149.

Borów, Borowa, Borowiec, Bor-

ków, Borki, Borkowice, Bo-

rowno, wsie 340.

Borowa proklamacya herbowa

24, 56, 119.

Borys, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Borysów 56,

147.'

25*
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Borys , celniejszy Sowianin

1005, 6.

— rycerz 1170/1180, 288.

Borysowie proklamacya herbowa

imionowa 56.

Boryslaw imi 119.

— I, rycerz polski z XII w. 340.

— II, 1170/1180, 287.

— syn Lndzimira 11 76, 291.

Borysiawice wie S-IO.

Borz wie 340.

Borzym praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Borzymów-

Drogomirów 24, 56, 162.

— ojciec Mikoaja, ziemianin

mazowiecki 313.

Borzyma, Borzymy proklamacya

imionowa 56, 66.

Borzymów wie 313.

Bosuta arcybis. gniez'. 1027,

209.

Boaua, ona Przybysawa Kro-

molicza 288.

Boawola praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Boych-
woluw 56, 155.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 56.

z Boegodaru Dymitr podskarbi

królestwa polskiego 165, 166.

Boej czonek rodu czeskich

Werszowców 246.

— I ojciec Boeja II, ziemianin

mazowiecki 313.

— II Boejowicz 1218, 313.

Boej owice wie 313.

Boemys, rycerz polski z XII

w. 340.

Boemyle wie 340.

Boezdarz prolilamacya herbowa
56.

Boydar I, II, rycerze polscy z

XII wiek-u 340.

— dwie wsie tej nazwy 340.

Boysaw syn Lutwina 1189,

292.

— ojciec Jdrycha, ziemianin

szlijski 313.

Brauiborzanie 6.

Brda rzeka 256.

Bredpuchowie proklamacya her-

bowa 56.

Bresk gród mazowiecki 196.

Brochwa praojciec rodu szlaclie-

ckiego polskiego Brochwiczów

57, 162.

Brochwicz, proklamacya herbo-

wa imionowa 57.

Broda praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Brodziców

57, 1.50, 180.

Brodzie herb i proklamacya her-

bowa imionowa 57, 110, 180.

Brodzislaw komes 1153, 273.

Bróg, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Brogów-Le-

szczyców 57, 148.

Brogów-Leszczyców ród szlache-

cki ])olski 133, 148.

Bróg czyli Broyna j^roklamacya

herbowa imionowa 57.

Brok gród mazowiecki 19(),

Bromir I, II, III, rycerze i)olscy

z Xli w. 340.

Broinirz wie 340.

Broniierzyk, dwie wsie tej nazwy

340.

Brona, praojciec rodu szache-

ckiego Broniców 57, 161.

Bronie proklamacya herbowa i-

mionowa 57.

Bronisaw imi rycerskie 189,

337.

— I—Xr, rycerze jiolscy z XII

w. 340.

Bronisaw, cztery wsie tej na-

zwy 340.
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Bronisawów, sic^diii wsi tej na-

zwy oK), .".U.

Bronisz I—AT, rycerz{} polscy

z xn w, ;I41.

— 235, 3 li).

— T, 1149, 26G.

— brat Jarosta 287.

— syn Wojsawa IV, kasztelan

czchowski 12;'.(), 29.').

— ojciec Marcina i Cliwala, zie-

mianin kujawski '.'A'.].

— z Gocicliowa komes 1230,

2GG.

Broniszew, Avie 314, 341.

Broniszewo, trzy wsie tej nazw}'

341.

Broniszowice wie 341.

Brosaw T, rycerz polski z XII

wieku 341.

Bi"onislawice wie 341.

Brudne misy, proklamacya her-

bowa 57.

Brudnychmis-Przyjacielów, ród

szlachecki polski 150.

Brzeg gród szlski 19G.

Brzegi wie 259.

Brzesko czyli Brzeek gród ma-
opolski ródkrajowy 190, 193.

Brze gród kujawski ródkra-

jowy 17, 195.

Brzetyslaw ksi czeslci 201,

202.

z Brzezia Zljigniew, marszaek
królestwa pol. 1421, 105.

— ]Mikolaja ona, Felicya 1457,

105.

Brzezina proklamacya lierbowa

topograficzna 45, 57, 116, 117,

119.

Brzezinów-Tr1;)(')w rórl szlache-

cki polski 170.

Brzemir I, rycerz polski z XII
wieku 341.

Brzezimir wie 341.

Brzenica, patrz Jdrzeje')w.

Brzeno wie 259.

lirzost}' wie 289.

Brzoza ])radynasta rodu szcze-

])i)wego szlacheckiego pol-

skiego trzynastego 22, 57, 58,

117, 119, 132.

Brzozów ród szczepowy szla-

checki polski 98, 101, 148.

Brzózka czyli Brzuslca praojciec

rodu szlachecciego polslóego

58, 132, 148.

— proklamacya lierbowa imio-

nowa 58.

Brzozowskich lierl) 132.

Budzicli, praojciec rodu szla-

checkiego Budziszów—Gsi 58,

1G2.

Budzicha, praojciec rodu szla-

checkiego Budziszynów-Zado-

rów 58, 162.

Budzimir rycerz polsl^i z XII w.

341.

Budzimir wie 341.

Budzisaw I, II, rycerze polscy

z Xn w. 287, 341.

— dwie wsie tej nazwy 341.

Budzisz proklamacya lierbowa

imionowa 58.

Budziszyn proklamacya lierbowa

imionowa 58.

Budziwoj I, rycerz polski z XII

w. 341.

— brat Przeaja 308.

— ojciec Stefana i Uniemira,

ziemianin szlski 314.

— wie 341.

Bug rzeka 278.

Bujny, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Bu)nych-]Mi-

lanów-Slepowronów 58, 155.

— proklamacya herbowa imio-

niowa 58.
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Bujnych- Milanów- SlepoAvronuw

ród 155.

Bukowiec gród sowiaski 7;

Bukr Hugo ziemianin mazowie-

cki 314, 319.

Buszków wie 2G0, 286.

Butue syn Gotszalka ksicia wi-

nulskiego 5.

Bybel lierb i proklamacya her-

bowa 58, 62.

Byblów-Kosów ród szhichecki

polski 167.

Bych, praojciec rodu szlache-_

ckiego polskiego Bychawów

58, 59, 162

Bychawa proklamacya herbowa

imioniowa 58, 59.

Bydgost jeden z pradynastów

szlachty polskiej , zaoyciel

wielkopolskiego grodu Byd-

goszczy 23, 195, 197.

Bydgoszcz gród wielkopolski

rubieowy 16, 23, 19-1:, 195,

197.

Bylina I praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Bylinów 59,

155.^

Bylina II praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Bylinów

59, 149.

Byliny, proklamacya herbowa

imionowa 59.

Byslaw I, II, rycerze polscy

z XII wielai 341.

Byslaw, Bysawek wsie 341.

Bystrzyca wie 238.

Bytom gród szlski 196, 223.

Bzura proklamacya herbowa i-

mionowa 59.

Galina proklamacya herbowa
imionowa 59.

Cay, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Calinów 59,

162.

Cerad I rycerz jiolski XII wieku

342.

Ceradz wie 342.

Cedr I, II, III rycerze polscy

z XII w. 342.

Cedrag syn Dral^a obotryckiego

819, 3.

Cedrowo wie 342.

Cedi-owice, dwie Avsie tej nazwy

342.

Celbasz, proklamacya herV)owa

59.

Celej wie 341.

Celejów dwie wsie tej nazwy

341.

Celestyn III papie 213, 231, 240,

242, 243, 279, 283, 287, 293,

294, 308, 310.

Celma proklamacya herbowa i-

mionowa 59.

Chab praojciec rodu szlachec-

kiego polskiego Chabów-Wu-

krów 59, 70, 155.

Chabe proklamacya herbowa i-

iniouowa 59.

Chabów-Wukrów ród szlachecki

polski 155.

Chaczewice wie 259.

Charbei wie 258.

Chebda imi 273.

Chebda I rycerz polski z XII

w. 342.

— Przecawowicz 1153, 273.

Chebdzie wie 342.

Chem nad Rab Avie 254.

Cherubin ojciec Janika, ziemia-

nin maopolski 314.

Chlewiot, ojciec Chlewiotka, ]n-a-

ojca rodu szlacheckiego Cble-

wiotków 162.

Cldewiotek, j^raojciec rodu sza-



— 3!)1 —

clieckiego Clilcwiotkuw GO,

162.

Chlewiotka pi-oklamacya herbo-

wa iiiiionowa (K).

Chmara, praojeioc rodu szlaclie-

ckiegoCliabó\v-(]liiiuin')\v-Wu-

ki-ów GO, ló").

— proklamacya ]ierl)owa imio-

nowa GO, 110.

Chmiel ojciec Chmielika, pra-

ojca rodu szlacheckiego pol-

skiego Chmielików GO, 162.

Chmielik, praojcec rocki szla-

checkiego polskiego Climieli-

ków-Kotwiczów 60, 1G2.

Chmieliki proklamacya herbowa
imionowa 60, 162.

Chociebd I rycerz polski z XII
w. 342.

Chociebdz albo Kocobdz wie
342.

Chocimir I

—

VI rycerze polscy

z XII wieku 342.

— ojciec iSIikolaja, ziemianin

maopolski 314.

—
• syn Leonarda, ojciec Leo-

narda 314.

— z Chrzanowa komes, sdzia
nadworny 1217, 2!) 4.

Choczmirowo wie 342.

Chocisz I rycerz polski z Xn
wieku 342.

Chociszewo wie 342.

Chodzierad I rycerz polski z XII
wieku 342.

Chodzierady wie 342.

chodzieski powiat 98.

Cholewa praojciec rodu szla-

chechiego polskiego Cholewów
60, 151.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 60.

Chomto, j^raojciec rodu szla-

checkiego polskiego Chom-
tow 60, 162.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 60, 162.

Chomiskicli rodzina szlachecka

291.

Chorbal praojciec rodu szlache-

ckiego ])olskiego Chorlialów

55, 60, Gl, 156.

Chorbala proklamacya herliowa

imionowa 60, Gl.

Chorzelino wie 256.

Chorzewa wie 259.

Clioszyszko, patrz Popiel.

Chrap, ojciec Sulislawa, ziemia-

nin maopolski 314.

Chrobacya 178.

z Chrzanowa Chocimir, sdzia

nadworny 1217, 294.

Churowice wie 274.

Chwalibóg I, II, III rycerze pol-

scy z XII w. 342.

— czyli Falibóg, ojciec AVroci-

rya, ziemianin maopolski

317.

Chwalibogowo, dwie wsie tej

nazwy 342.

Chwahbogowice wie 317, 342.

Chwalibor I, II, rycerze polscy

z XII w. 342.

Chwaliborzyce wie 342.

Chwaliborzyczki wie 342.

Chwal Broniszowicz 1220, 313.

chwost, znaczenie tego wyrazu

12, 13.

Chwost czyli Chwocisz ojciec

Popiela II Chwociszka 12, 13,

192.

Chwociszek, patrz Poj)iel II.

Chwociszkowicz, patrz Popiel

III.

— patrz Bolesta-Piast.

Ciyn, gród wielkopolski ród-
li:rajowy 195.
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Cibor I, II, III, rycerze polscy

z XII w. 342.

Ciborz Avie 342.

Ciborów wie 342.

Ciborowice wie 342.

Cicbobor I, rycerz polsld z XII

wieku 342.

Cichoborz wie 342.

Cichorad I, rycerz polski z XII

w. 342.

Cichoradz wie 342.

Ciecli lub Czech zaoyciel ma-

opolskiego grodu Czchowa

198.

Ciechanów, gród mazowiecki

19G.

Ciechoslaw I, II, rycerze polscy

z XII w. 343.

Ciechosawice, dwie wsie tej

nazwy 343.

Ciecier, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Cietrzewiowi

czyli Ciecierzów-Gieratów-0-

smorogów^ 61, 160.

Ciecierz proklaniacya herbowa
imionowa 61.

Ciecierzów - Gieraltów - Osmoro-

gów ród 181.

Cieltko, i^raojcec rodu szlache-

ckiego ])olskiego Cieltków-

Kuczów 61, 63, 80, 147, 1.^9.

Cieltkowa proklamacya herbo-

wa imionowa 24, 61.

Cielech albo Czelech, praojciec

rodu szlacheckiego polskiego

Cielechów 63, 147.

Cielechy albo Czelechy prokla-

macya herbowa imionowa 03,

147.

Cielej I, TI, III, JY, rycerze pol-

scy z XII w. 341.

— praojciec rodu szlacheckiego

polskiego Cielcjów lub Czele-

lów 63, 163.

Cieleje, Cielele lub Czelele pro-

klamacya herbowa imionowa

63.

Cielepa lub Czelepal, praojciec

rodu szlacheckiego polskiego

Cielepaów lub Czelepalów 63,

147.

Cielepala lub Czelepala prokla-

macya herbowa imionoAya 63.

Ciel, praojciec rodu szlache-

ckiego Cielciów 24, 61, 147,

159.

Cielciów ród 63, 80.

Ciemir I, II, rycerze polscy z XII

w. 343.

Ciemierów' wie 343.

Ciemierzowice wie 343.

Cierpigor I rycerz i^olski z XII

wieku 343.

Cierpigorz wie 343.

Cieszta rycerz 1170/1180, 287.

Cieszymir, syn Samona-Leszka

III, ksi Drewinii 7, 9, 10,

13, 19, 52.

Cioek syn Cielcia, praojciec

rodu szlacheckiego polskiego

Cioków 24, 61, 63, 80, 147,

159, 160.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 24, 61.

Cioek Stanisaw 238.

Cisa rzeka 7.

cognatas, znaczenie tego wyrazu.

285, 286.

comes 205.

Ci"ansi wie 278.

Cwaa praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Cwalinów 62,

152.

Cwalina proklamacya herbowa

imionowa 62, 152.

Cwaliuów-Pniejniów ród 152.

wiek, praojciec rodu szlache-
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'" dv iego i)ol,sku'yo''C\viiikó\v G2,

wieki ])i"okl.'\iuacy.a lierbowa

imionowa ()"i.

Cypriau biskiij) wrocawski 1"_'(M,

290.

Czabor praojciec rodu s/.laclic-

ckiego polskiego Czaboi-uw-

Rogalów G"2, 148.

Czabory proklamacya herbowa

imionowa G2.

Czacz r ojciec Czaczka praojca

rodu szlacheckiego polskiego

Czaczków fio, 16o.

Czaczek, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Czaczków 62,

163.'

Czaczkowie, jn-oklamacya her-

bowa imionowa {')2.

Czarnków, gród Avielkopolski

rubieowy 16, 194.

czarnkowski kasztelan: Gniewo-

mir I, 225.

Czarnobd I, rycerz polski z XII

w. 343.

Czarnoch imi gminne 189.

Czarnocin Avie 17.

Czarnow wie 343.

Czarnowo gród mazowiecki 196.

Czaslaw I, II, rycerze polscy

z XII w. 343.

Czaslaw wie 343.

Czaslawice wie 343.

Czasza, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Czaszów 63,

163.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 63.

Czchów gTÓd maopolski ruljie-

owy 16, 190, 198.

Czcibor syn Ziemomysla 182.

Czech albo Ciech, zaoyciel ma-
opolskiego grodu Czchów 190,

191.

Czechoshiw imi rycerskie 191.

Czechy 3, 97, 100, 192, 193, 199,

202, 223, 225, 232, 247, 249,

255.

Czelu proklamacya herl)owa

imionowa 63, 64.

Czelust, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Zawotolów-

Czelustów 63, 64, 115, 151.

Czelustek nazwisko 64.

Czerna brat Pawia 275.

Czersk gród mazowiecki rubie-

owy 1(), 196.

Czerwisk gród 18.

— klasztor Augustianów tame
239, 275, 311, 313, 317.

Czesaw imi rycerskie 189.

— ojciec Piotrica, ziemianin

wielkopolski 315.

Czstobor I rycerz polski z XII

w. 343. ''

Czstoborowice wie 343.

Czestowoj rycerz 1170/1180, 288.

Czewój I, pradynasta rodu szcze-

powego szlachecviego polsiie-

go 22, 52, 59, 64, 138.

— II 1143, 175, 250, 337, 343.

Czewoja proklamacya herbowa
imionowa 52, 64, 174.

Czewojewo wie 117, 250, 337,

343.

Czewojów ród 79, 105, 141, 155,

156, 161, 227, 259, 274.

Cz3Tmescy proklamacya her-

bowa 64.

Czystybor I rycerz ]iolsl':i z XII

w. 227.

Czyema I, II, rycerze polscy

z XII wieku 343.

— komes 1143, 253, 254.

Czyemin, dwie wsie tej nazwy

343.
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Dalbert ojciec INIikolaja, ziemia-

mianin wielkopolski 31.3.

Dalbor I rycerz polski z XII w.

343.

Dalborowioe wie 343.

Dalebor imi rycerskie 119.

Dalecli imi gminne 189.

Dalechów wie 17, 18,

Dalio-rud 7.

Danabor I, II, rycerze polscy

z XII wieku 344.

Danaborz wie 344.

Danaborów wie 344.

Dania, Danow^ie 11, 14, 212, 213,

231, 233, 234.

Dawid Gniewkowicz 1222, 318.

Dbr, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Dbrowów
(;4, 111), KU.

Dbrowa proklamacya herbowa
imionowa 64, 119.

Deblo ziemianin kujawski z Xn
wieku 315.

Debly wie 31.5.

Degno I 1134/1150, 2.50.

— II 1143, 251.

— III komes 308.

— ojciec Szymona 292.

Degnona II stannica 251.

Dembno, proklamacya herbowa
topograficzna 64.

Denav proklamacya herbowa 64,

Detlep ojciec Piotra ziemianin

wielkopolski 315.

Dugosz historyk 71, 72, 136,

144, 215, 217, 219, 222, 228,

235, 244, 260, 263, 265, 266,

276, 282, 289, 290, 291, 301,

307.

Dniepr ojciec lana i Godyka,
ziemianin maopolski 315.

Dobek I, rycerz jjolski z XII w.
343.

Dobczyce miasteczko 343.

Doliiegniew I rycerz polski z XII

wieku 343.

Dobiegniewo wie 343.

Dobiesaw I, II, rycerze polscy

z XII wieku 343.

— Prandocic, syn Prandoty I,

279.

— syn ^Visawa III Prandocica

293.

— komes, dziedzic Prandocina,

ziemianin maopolski 269, 315.

— Dzietrzykowicz 1231, 317.

Dobiesawice wie 343.

Dobiesawie wie 343.

Dobiesz syn Wojsawa IV, 1228,

295.

— z Bytomia ojciec Stefana i

Piotra, ziemianin szski 31().

dóbr ziemskich nadanie rycer-

stwu 243.

Dobra rzeka 235.

— wie 2.58.

Dobrociech imi 191.

Dobrogost I—V, rycerze polscy

z XII wieku 343.

— Ifomes 1153, 268, 269.

— n rycerz 1170/1180, 288.

— ojciec Mikoaja 316,

— Gawów 1203, 317.

Dobrogo wie 343.

Dobrogoscice, dwie wsie tej na-

zwy 343.

Dobrogoszcz wie 343. '

Dobrogostowo wie 292, 293,

343.

— (Dobergast) na Szlsku 268,

316.

Dobromi I rycerz polski z XII

w. 344.

Dobromia czyli Dobieclma Ki-

lianówna, druga ona Wojsa-
wa I 221, 277, 278.

Dobromir I, II, rycerz polski

z XII wielcu 343, 344.
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Dobromir imi dostojne 189.

Dobromirz wie 343, 344.

Dol)romiei'zyce wie 343, 344.

]Jobromys 1— 1\", rycerze polscy

z Xli wieku 344.

Doljromyl cztery wsie tej uuzwy

344.

Dobi'Osaw I, II, m, rycerze

polscy z XII wieka 344.

— wie 344.

Dobroslawice, dwie wsie tej

nazwy 344.

Dobruch, ojciec Dobruszka, pra-

ojca rodu szlacheckiego pol-

skiego Dobruszków 65, 163.

Dobiiiszek, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Dobrusz-

ków 65, 163.

Dobiiiszka proklamacya herbo-

wa imionowa 65.

Dobrzy gród mazowiecki ru-

bieowy 16, 196.

dodatki tematowe i beztemato-

Ave do herbów 121.

Dolma, miasteczko saskie 232.

Dola praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Doliwów 65, 163.

Doliwa proklamacya herbowa
imionowa 65.

Doliw'ów ród 290.

Doga, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Dogów 65,

154, 155.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 65.

Dogów ród 282.

Domau Dzierykraj owicz 1220,

316.

Domarad I—YI, rycerze polscy

z XII wieku 344.

Domarad}^, wie 344.

Domaradz, dwie wsie tej nazwy
344.

Domaradzice, dwie wsie tej na-

zwy 344.

Domaradzyn wie 344.

Doniaradzkicli lierb 132.

Domaslaw, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Doma-
sawiczów 65, 163.

— I—VIII, rycerze polscy z Xli

wieku 344.

— Bodztowicz 1212, 312.

— ziemianin szlski 316.

Domaslaw wie 344.

Domysaw wie 344.

Domasawice, sze wsi tego na-

zwiska 344.

Domasawicz proklamacya lier-

bowa imionowa 65.

Domayr I, rycerz polski z XII

w. 344.

Domayr wie 344.

Donimir I, rycerz ]3olski z XII

w. 344.

Donimirz wielki i may, wsie

344.

Donin, Dunin przymianek Piotr-

ka Wosta 228.

Dowa, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Dowalów 66,

163.

Dowala prolilamacya herbowa

imionowa 65.

dowództwo naczelne podczas wy-

prawy wojennej 2, 25.

drache (smok) 109.

Drag czyli Dragowit król Obo-

trytów, 2.

Drgów dynastya ksica u So-

wian zaeiodnio-póuocuyci 2,

4, 5, 6.

Drag imi rodowe 4.

— zaoyciel dynastyi Drgów 6.

— praojciec rodu szlacheckiego

polskiego Drgów - Sasów 66,

120, 143.
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])rag(3w- Sasów ród szlachecki

polski 121, 143, 144, 171, 172,

179.

Dragowie proklamacya herbowa

imionowa 66, 120.

Drag I—V, rycerze polscy z Xn
w. 345.

Draganie dwie wsie tej nazwy

345.

Draganowa wie 345.

Dragany wie 345.

Dragonów wie 345.

Dransowo wie 278.

])raek syn Dragowita obotry-

ckiego 2, 3.

Drewinia (Holzacya) 7, 9, 10, 11,

13, 14, 19.

Drogomir, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Borzy-

nTÓw - Drogomirów 66, 162,

163.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 66.

— syn Shiwuilva I Zbyhitowicza

273.

Drogomyl I rycerz i)olski z XII
w. 345.

Drogomyl wie 345.

Drogosaw praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Drogosla-

wiczów 66, 152.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 6().

Drogosaw II
—

"\', rycerze polscy

XII Av. 345.

— rycerz 1150, 267.

— cztery wsie tej nazwy 267,

345.

Druga, praojciec rothi szlache-

ckiego polskiego Druynów
26, 27. Q(i, 67, 149.

Druyna proklamacya herbowa
Imionowa 53, 66, 67, 79.

Druynów ród szlachecki polski

26, 149.

Druyn gród wielkopolski ród-
krajowy 195.

Dryja, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Dryjów 163.

Dryja proklamacya herbowa 66.

Dr^jczyk ]iroklamacya lierliowa

66.

Dre gród Avielkopolski rubie-

owy [G, 194.

Drzewica proklamacya herbowa
topograficzna 67, 116.

Dua, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Duliezów (Ji!,

150, 160.

Dulicz proklamacya herbowa

imionowa 66, 150, 160.

Dumar ksi rujski 1114, 6.

Dunaj rzeka 7.

Dunajec rzeka 16, 190. 253.

Duczycy 5.

Duniii, Duczyk, przymianec

Piotrka Wlosta. patrz Piotrek

Wost.
duscy Normanowie 10.

Dupin gród wielkopolski ród-
krajowy 195.

du.v 205.

dynastowie udodsi. praojcowie

szlachty polskiej 2, modsze
linie rodów szlachecliich pol-

skich 24, 25.

dyuastye ksit pomorskich,

rujskich, meklemburskich, Po-

pielidów 6.

Dyonizy rycerz 1 1 70 1 1 80, 288.

Dyrzslaw I, rycerz polski z XII

w. 345.

DjTzlawice wie 345.

de Dysz Albert rycerz 1176,

309.

Dytmarsy, saskie plemi 10, 11.
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Dziulocli, pniujoiee rodu s^zhi-

checkiego polskiego J)zi:io-

szów 24, ()7, 148.

Dziiilosza ])i-oklain;icyii herbowa

imioiiowa 24, (57.

Dziebiililzice Avie 244.

Dziecin ii- 1, II, rycerze polscy

z Xli w. ;U5.

Dzlecmirowo wie o4.).

Dzieiuirowice wie o45.

Dzieriiia wie 2G0.

Dzierek I czeuik 1110, 225.

Dzierykraj komes 114.'), 2.55

— ojciec Domana, ziemianin ma-

opolski 31(j.

— syn (Joworka o 17.

z Wielowsi 1302, 317.

— przymianek niektórych rodzin

herbu Nacz.
Dzieryslaw albo Dzierek II,

1150, 268.

— wie 2G8.

Dzietrzyk, ojciec Dobiesawa,

ziemianin maopolslvi 317.

Dziewirzewo wie 117, 248, 337,

345.

Dziwdgor albo Dziwisz I ziemia-

nin maopolsld llli;i;1124, 235,

247, 337, 345.

Dziwigorowie 248.

Ebbo kronikarz 221.

Edile proklamacya herbowa 67.

Ejdora rzeva 9, 14.

Ekryk fulsztyslii, ziemianin

szlsl^i 70.

Elbieta pierwsza ona ]\[ieszka

Starego 303.

Eudoksya Eusinka dniga ona
Mieszka Starego 303, 304.

Fajerliak proklamacya herbowa

67.

Ealbor i rycerz polski z .MI w.

345.

Falborz wie 345.

Falibog 1, II, III, rycerze polscy

z Xli wieku 345.

Falibóg IV czyli Chwaliljóg oj-

ciec Wrocyra, ziemianin ma-
opolski 317i

Falibogi, trzy wsie tej nazwy

345.

Faiisaw, rycerz polski z Xli w.

345.

Falisawice wie 345.

Falmir i, 11, rycerze polscy z XII

w. 345.

Falmierowo wie 345.

Falmirowice wie 345.

Fa Jarostowicz 1225, 320.

Floryan Szary, 71.

Frangel)arl\: proklamac}'a ierbo-

wa 67.

Frankowie 184.

Gall kronikarz 12, 15, 16, 29,

178, 205, 209, 211, 219, 220,

223, 248, 249.

gazie boczne rodów szlache-

ckich 145, gazie poljoczne

linij seniorackich a linij mod-
szy cli 151.

Gasztod ojciec Godfryda, zie-

mianin mazowiecki 317.

Gawe Sawnikowicz, syn Saw-
nika I Zbyutowicza 273, 297.

— ojciec Dobrogosta, ziemianin

szski 317.

gawron 154.

Gsawa miejscowo 255.

Gska, praojciec rodu szlache-

ckiego ]3olskiego Gsków 67,

163.

Gski proklamacya herbowa i-

mionowa 67.

Gdecz, patrz Giecz.
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Gdów miasteczko 345.

Gero proklamacja herbowa 67.

Gerward komes 1153, 274.

G, ojciec Gski, praojca rodu

szlacheckiego Gsków 67, 163.

Gsi-Budziszów ród szlachecki

polski 162.

Giecz (Gdecz) gród wielkopolski

ródkrajowy 15, 16, 18, 23, 140,

176, 195.

Giedko imi rycerskie 220.

— pradynasta rodu szczepowe-

go szlacheckiego polskiego

czterdziestego, zaoyciel gro-

du wielkopolskiego Giecza 23,

140, 195.

— I

—

IV, rycerze polscy z XI
w. 345.

— II biskup krakowski syn Ja-

misza 219, 220, 256, 262, 294.

— brat Wydgi, kasztelan san-

decki 220.

— biskup mazowiecki 1206, 257.

Giejsztor herb 129.

Gieralt (Gierard) praojciec rodu

szlacheckiego polskiego Cie-

cierzów - Gieratów - Usmoro-

gów 67, 68, 181.

— herb i proklamacya herbowa
imionowa 61, 67, 68.

Gierard imi 182.

Gierczyce dwie wsie tej nazwy

345, 346.

Gierwazy ojciec Tomasza, zie-

mianin maopolski 317.

Glaub, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Glaubiczów

68, 1(;3.

Glaubicz proklamacya herbowa
imionowa 68.

Gleza, praojciec rodu szlaclie-

ckiego polskiego Glezynów 68,

149.

Glezyn proldamacya herbowa i-

mionowa 68.

Gliskich herb 138.

Gogów gród szlski ródkrajo-

wy 17, 196.

Goworoec herb 68.

GoworocÓAY-Boczów ród szla-

checki polski 162.

Gniew ksi winulski 1031, 5.

— I-IV, rycerze polscy XII w.

346.

— ojciec Gniewka, ziemianin

maopolski 317, 318.

— (Mew) miasto 318.

Gniewek I

—

X, rycerze polscy

XII wieku 346.

'

— ojciec Dawida, ziemianin ma-

opolski 317, 318.

Gniewków 318.

Gniewkowo, dziewi wsi tej

nazwy 346.

Gniewkowice wie 346.

Gniewowo, trzy wsie tej nazwy

346.

Gniewomir imi 318.

— I kasztelan czarnkowski 225.

— (ze Strzegomia) komes 1161,

137, 276, 277, jego piecz 277.

Gniewosz I rycerz jiojski z XII

wieku 346.

Gniewoszów wie 346.

Gniezno gród staropolski, 15, 16,

18, 23, 176, 195, 292, 293, 294,

308.

Gocunowo wie 227.

Godelajb, syn Drka ksicia

obotryckiego 3.

Godula czy Eodua, praojciec

rodu szlacheckiego polskiego

Godulów czy Bodulów-Mozga-

wów 163.

— proklamac}-a herbowa imio-

nowa 68.

Godulów-Mozuawów ród 168.
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(jodyk Daieprowicz kapelan bi-

skupa krakowskiej2;o 1222, 315.

Godzil), praojoiec rodu szlache-

ckiego polskiego (iodzihów

G8, 14!).

Godzieinba lierb, ród i jndkla-

macya herbowa iiuiouowa (JS,

122, 136.

Godzimir 1, JI, r^-cerze polscy

z XII wieku 34(j.

Godzimierz, dwie wsie tej na-

zwy, o4(').

Godzislaw rycerz 1 1 70 11 80, 288.

Goej ojciec Gocislawa 318.

Golenino wie 242, 283.

Golian praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Goliau(nv G8,

163.

— proklaiiiacya herbowa imio-

no\Ya G8.

Golsze jezioro 255.

Golkowo wie 276.

Goobok praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Goloboków

68, 164.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 68.

Gompo biskup krakowski 1023,

209.

Gopo jezioro 242, 283.

Gor I

—

V, rycerze polscy z XII
wieku 347.

Góra, ojciec Pawia Górki 318.

— wie 288.

Gorac wie 257, 283.

Gorad I, II, rycerze polscy XII

wieku 346.

Goradze dwie wsie tej nazwy 346.

Górka wie 235, 266, klasztor

tame 233.

Górowo, pi wsi tej nazwy, 347.

z Góry ]\Iichal Stary Skarbek

komes 1107, 222.

Gorze wie 311.

Gosa wie 244.

z Gociclinwa Itronisz komes

1230, 2(ii;.

Gocirad imi rycerskie 11)3.

— I, 11, rycerze polscy z XII

w. 346.

Gocieradz wie 346.

(lOcieradów wie 346.

Gociradzice wie 269, 308.

Gocisaw Golejewicz, ojciec Pio-

tra podsdka mazowieckiego

318.

Gocisiawie wie 253.

Gosaw I—^'III, rycerze polscy

z XII wieku 346.

— wie 346.

— ojciec Wosta i Krysza, zie-

mianin mazowiecki 318, 319.

Gosawice, siedm wsi tej nazwy

346.

Gost (Gosta, Gostyna) I

—

XI, ry-

cerze polscy XII wieku 346.

Gostek I—XIII rycerze polscy

z XII wielai 347.

G ostkow, cztery wsie tej nazwy

347.

Gostkowo, dziewi wsi tej na-

zw^y 347.

Gosty dwie wsie tej nazwy 346.

— gród mazowiecki ródki-ajo-

wy 17, 196.

Gostynin wie 346.

Gostynów wie 346.

Goszcz wie 347.

Goszcza górna i nina wsie 280,

281, 294, 347.

GoszczeAYO wie 347.

Goszczyce dwie ^Ysie tej nazwy

347.

Goszczyn Avie 347.

Goszcz}Tino wie 347.

Go^tomys król Obotrytów844, 4.

Gotart ojciec Idzika, ziemianin

sieradzki 319.
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Gotfryd Gasztoldzic 1221, 317.

Gotszalk syn Uty Mciwicza

ksicia obotryckiego 10o5, 5.

Gowor (Gawor, Gawora) I—YI,

rycerze polscy z XII wieku

347.

— rycerz i jego ona 11 70; 1180,

287.

Goworek (Goworycz) 1, II, ry-

cerze z XII wieku 347.

— komes, palatyu Leszka Bia-

ego 3(X);] jego syn Dziery-

kraj 317.

Goworków wie 347.

Gowarczów^, wie 347.

Gaworowo wie 347.

Goworowo wie 347.

Gowarzów wie 347.

Gowarzewo dwie Avsie tej na-

zwy 347.

Goworzyna 347.

Gózd ])raojciec rodu szlaclie-

okiogo polskiego Gozdow'ów

24, 69, 104, 164, 337.

— II—XVIII rycerze polscy

z Xli wieku 347.

— om wsi tej nazwy 347.

Gozdów, sze wsi tej nazwy
347.

Gozdowa proklaniacya herbowa
imionowa 24, 6!).

Gozdowo dwie wsie 348.

God dwie Avsie 348.

Grabi, praojciec rodu szlaclie-

ckiego polskiego Kocinów-

Grabi(')w (ii).

— syn Hugona Bukra 314, 319.

— proklainacya herbowa imio-

nowa 69.

Grabik Marcin wnuk Hugona
Bukra 1218, 314, 319.

Grabiów ród 314.

Grabiszyn wie 236.

Grabonowo wie 256.

Gregoria ona komesa Tomasza

1150, 268.

grody rubieowe i ródla-ajowe

16, 17, 175, 181, 188, 190, 193,

194, 195, 199.

— ich nazwiska 21.

— ich zaogi 17, 18.

Grogieszowice wie 275.

Groszkowice wie 294.

Grot (Grotek) i:)raojciec rodu

szlacheckiego polskiego Gro-

tów 69, 249.

— I

—

IV, rycerze polscy z XII

w. 348.

Grotkowice wie 348.

(irotkowo wie 348.

Grotków dwie wsie tej nazwy

348.

Groty proklamacya herbowa i-

mionowa 69.

Gryf, pi-aojciec rodu szlache-

ckiego polskiego GryfÓAY-Swie-

bodziców 69, 157.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 69, 172, 173.

Gryfów-Swiebodziców ród 157,

176, 265, 266, 319.

Gryna syn Kridi, ksi winul-

ski 1066, 5.

Grya, praojciec rodu szlache-

ckiego jiolskiego Gryzinów 69,

164.'

Gryzina czy te Gryyna prokla-

macya herbowa imionowa 69.

Grzegorz rycerz 1161, 278.

Grzymal (Grzymisaw), praojciec

rodu szlacheckiego j^olskiego

Grzymaów 24, (J6.

Grzymaa proklamacya herbowa

imionowa 69.

Grzymisaw I, U, rycerze polscy

z XII Avieku 348.

Grzymysaw wie 348.

Grzymyslawice wie 348.
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(irzyiiiisliiwii ksicim iiialdpolska

;;i4, ;;i:., ;'.is, ;;i:).

tiwalisz Zdzieborycz IIS!), -JIm;.

Gwillielin, ojciec Piotrka \\lo-

sta --M).

Ilab (moe Cliab) praojciec rodu

szlaclieckie<io i)ol.skic<i;o llabi-

cz(')\v 70, l(i4.

Habdauków ród 182, 222.

Habicz proklamacja herbowa

imionowa 5i), 70.

IJadryuii IV pajjie 22!), 274,

21i
IJaeusler wydawca 213, 21);), oll,

313, 314, 31G, 317, 319, 320.

Hannibal kustosz katedralny kra-

kowski 1173, 310.

haso, proklamacya 20.

Hawelanie 4, G.

Hebdów wie 259.

— klasztor Premonstrantów tam-

e 258, 274.

Hektor rycerz 249.

Ilelgunda maonka A\'altera

Udalego, ksicia na Tyiicu

184—188.

Helmold kronikarz 11, 14.

Hem, herb polski 70.

Henryk, syn Gotszalka, Icsi
winulski 5, fi.

— Przybyslaw król Braniborzau

1141, fi.

— lvsi sandomirski 250, 252,

255—2G1, 2G5, 2fi9, 270, 27G—
281.

— komes paacowy Bolesawa

Mieszkowicza, ksicia kujaw-

skiego 305, 30G, 307.

Brodaty, ksi szlsii 229, 290,

292, 293, 311, 313, 314, 316,

317, 319, 320.

— arcybis. gnie. 290.

llenrylc ojciec Szczodra, Pako-

sawa i Mirona, /.iciniaiiiii ma.

lopolski 319.

heraldyka polska 20.

Ili-rlidiil kronikarz 221, 234, '2'.'A\.

ierburt lub llerl)ort praojciec

rodu szlacheckiego ])olskiego

Herburtow, 70.

— lub Herbortowa, ])rokIama-

cya herbowa imionowa 70.

Hcrburtów Fulsztyskicli nnl 70.

herl)y: hcrliów szlachty polskie)

najstarszy zawizek 20, lier-

l)y na mod zachodnio-euro-

pejsk formowane 182, ier-

Ijów udostojnienie 77, herbo-

wych odmian formowanie 123,

124, uherbienie 121, dodatki

herbowe tematowe i beztema-

towe 121, 122.

heroldia zachodnio - enropejslca

KU.

Herkeniiold, przodek rodu Za-

rembów 114.

Herubin bisk. pozn. 1174, 309.

Herynek rycerz polski z XII w.

226.

Hieronim Ijisk. wroc. 1065

210.

— kanclerz 1175, 289.

Holzaty, saskie plemi 10, 11.

Holzacya, patrz Drewinia.

lloobok al?o Ool^ok, prokla-

macya herbowa imionowa 68.

Ilrostla ojciec Piotra, ziemianin

maopolski 319.

Hugo Bnkr, ojciec Grabi, zie-

mianin mazowiecki 314.

— ojciec Wyszoty, ziemianin

Avielkoposki 319.

Humbalrl kardyna 246, 252, 255,

257, 258, 283.

Jabowo wie 257, 283.

26
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Jacek I— \', rycerze polscy z Xn
w. 348.

Jackowo, cztery wsie tej naz^Yy

348.

Jackowice Avie. 348.

Jadamir I, rycerz ]>olski z XII

w. 348.

Jadamirz "wie 348.

Jadnik, ojciec Piotra, ziemianin

kujawslii 319.

Jaksa, syn Leszka III, ksi
serbski 7.

Jaksa, ksi Brauiborzan 1141,

(i.

Jaksa I—1^', rycerze polscy z XII

w. 348, 349.

— I komes 1149, 261, 262, 263,

264, 265, 299, ksi serbski

236, 242.

— II czyli Jaksoii. ojciec Piotra

ziemianin szlski 1177, 294,

319.

Jaksice, cztery wsie tej nazw}-

299, 348, 349.

Jaksonowo wie 319.

Jakób arcyb. gnien. 1118, 284,

309.

— I rycerz 1134/1150, 250.

— II kasztelan sandomirski, ko-

mes 11G6, 285.

— wojewoda sandomirski 312.

— syn Slawnika I Zbylutowicza

273.

Jakusz, ojciec Piotrka 289.

Jan biskup wrocawski póniej
arcybiskup gnienieski 1149,

235, 249, 252, 254, 257, 259,

260, 261, 268, 269, 270, 276,

280, 281, 285, 286, 307.

— kanclerz 1145, 285, 307.

— komes, brat Mateusza 1153,

269, 308.

— IV komes 11 70; 1 180, 288.

— Kromolicz rycerz z XII w.

288.

— V syn Rozdaa czy Roslawa

1189, 292.

— ojciec Niegoslawa, ziemianin

maopolski 320.

— czyli Janusz Jauikowicz ul»

JanlvOwicz 1203, 320.

— syn Gocisawa Goejewicza

1214, 318.

— Dnieprowicz, rycerz wojewo-

dy Pakosawa 1222, 31.5.

— Dobrogostowicz ziemianin

wielkopolski 1233, 316.

Jana, praojciec rodu szlacie-

ckiego polslciego Janinow 70,

199.

Janina, 2^i'f''^''^"^'^t\va lierbowa

imionowa 70.

Janek Clierul)inowicz 1228, 314.

— czyli Janik, ojciec Janusza,

ziemianin wielkoposvi 320.

Janisaw I rycerz i)olski z X 1

1

w. 349.

Janisawice wie 349.

Janusz komes, syn Wojsawa I,

221, 256, 278."

Januszowice wie 244.

JanuszeWG wie 256.

Jarach rycerz 1170/1180, 287.

— ziemianin szlski, ojciec Ja-

rosawa 320.

Jarant ojciec Przeclawa 292.

Jaraszów wie 238.

Jarocia Baranowicz, komes 1192.

Jarogniew rycerz 1170/1180, 287.

Jaromir I—^', rycerze polscy

z XII wieku 349.

Jaromirz, pi wsi tej nazwy
349.

Jarosaw 1— 111, rycerze polscy

z XII w. 349.

Jarosaw wie 349.



— 403

.laroslawicc, dwie wsie tej na-

zwy ;!41).

Jarosaw Piastowioz hislcup wro-

cawski 1198, 2!)0, 291.

— Jaracliowicz kasztelan reczyii-

ski 122:5, 320.

Jarost z matk Krystyn, sio-

str ytosiaw i lirateni Bro-

niszem 287.

— ojciec Fala, ziemianin mao-
polski 320.

Jasieczyków ród szlachecki ]^o]-

ski 150.

Jasienieckicli Wojnów herb 139.

Jasion, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Jasieiiczyków

70, l.M).

Jasiona. i)roklamacya herbowa

imionowa 70.

Jastków wie 2G1.

Jastkowa Dbrowa -wie 2(jl.

Jastrzb Chwociszkowicz, syn

Popiela U Chwociszka, pra-

ojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Jastrzbców 70, 126,

14G, 180.

Jastrzbiec lub Jastrzb prokla-

macya herbowa imionowa 20,

70, 136, 174, 180.

Jastrzbców ród 146.

Jawor rycei'z polski 1177, 292.

Jaworze gród szlski 196.

Jazd I, U, rycerze polscy z XII

Av. 349.

Jazdów wie 349.

Jazdowice wie 349.

Idzi kardyna-legat 219, 224,

227, 228, 229, 233, 244, 247,

248.

— syn Piotrka Wlosta 228, 242,

284.

Idzik Gotartowicz 1224.

Jednoroec herb 71.

Jelcu Cziiriiy. pi-aiijcicc iddu

szlacheckiego polskiego Czar-

nych .lclciiii'iw-()pi)l(')W 164.

.Iclcii ])ni()jcicc i-(i(lu szlacht^-

ckicgopdlskiego.l cl en i(')w-Xial-

ków 164.

— I)roklamacya hcrliowa imio-

nowa 24, 71.

Jeleni n'»g herb 71.

Jelito, pradynasta rodu szczepo-

wego szlacheckiego polskiego

dwudziestego pitego 71, 136.

— Piotr kasztelan sandomirski

1317, 71.

Jelita herb i ])rokIaniacya her-

1)0wa imionowa 71, 135, 136.

Jelitów - Kolichrogów- Nagodzi-

ców ród szlachecki polski 149,

218.

z Jemielnia Jak('ib, ojciec Spi-

cygniewa, ziemianin malo])ol-

ski 320.

jerozolimski patryarcha 252, 269,

276, 280, 281, 285, 293, 294,

295, 299, 308, 311.

Jezioro, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Jezierzów

71, 72, 154.

Jezierza proklamacya herbowa

imionowa 71, 72, 122.

Jeów wie 254.

Jeów, klasztor tame 288.

Jdrych Boyslawicz 1203, 313.

Jdrzejów (dawniej Brzenica)

klasztor Cystersów tame 227,

249, 252, 254, 257, 259, 260,

261, 268, 269, 276, 280, 281,

285, 286, 295, 299, 307, 316.

Ilik I, 11, rycerze jiolscy z XII

w. 349.

— zapewne Wilk I 1161, 279.

Ilkowice, dwie wsie tej nazwy
349.

llów gród sowiaski 7.

26*
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Imbrain 1, 11, 111, rycerze pol-

scy z Xli wieku 349.

— ze Strzegomia komes 137,

277.

Tmbramowice dwie wsie tej na-

zwy 34!).

Ingramsdorf wie 349.

imion dostojnych a <jminuycli

r(')uica 189.

Inowrocaw gród kujawski ród-

krajowy 17, 19.').

Jordan J, II. rycerze polscy z XII

wieku 235, 349.

— 1149, 2G5.

Jordanów dwie miejscowoci tej

nazwy 349.

Jozefoslaw rycerz polski z XII

w. 349.

— wie 349.

iis aquae et hacult 24.).

Julia siostra Juliusza Cezara,

ona Leszka III ksicia Le-

chitów 7.

Junosz, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Junoszów 72,

164.

Junosza proklamacya herbowa

imionowa 72.

Jucza, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Juczyków
72, Ur2.

Juczyk ]iroklaniacya herliOAYa

imionowa 72.

Iwan, rycerz ])olski 1170/1180,

287.

— syn komesa Pawia z Ko-
skiego, kasztelan kaliski 283,

Iwo biskup krakowski, syn ko-

mesa Pawia z Koskiego 1223,

2G9, 283, 28G, 293, 320.

Kacice wie 244, klasztor Cy-

stersów tame 293.

Kaczkowo wie 253.

Kaderyk rycerz polski z XII w.

22G.'

Kadubek Wincenty, ndstrz, kro-

nikarz 17G, 209, 210, 228—230,

234, 237.242, 245, 299, 300. 318.

Kaj, praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Kajów- Radwa-

nów 72.

Kaja, proklamacya herl)0wa i-

miouowa 72.

Kalisz, gród wielkopolski ród-
krajowy 17, 18, 1!)5, 274, 304,

306, probostwo w. Wawrzy-
ca tame 239.

Kamieczyce wie 2G0.

Kamie, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Kanuonów
72, 73, 164.

Kamiona proklamacya lierl)owa

imionowa 72, 73.

Kamionka wie 285.

Kamoniaka herb 129.

Kania Chwociszkowicz, syn Po-

l)iela II Chwociszka, praoj-

ciec rodu szlaclieckiego pol-

skiego Kaniowów 73, I2G, 14G,

174.'

Kaniuur rycerz polski brat Kry-

styna 1149, 265.

Kaniowa proklamacya herltowa

imionowa 72, 73, 174.

Kara pradynasta rodu szcze))0-

Avego szlacheckiego polskiego

dwudziestego drugiego 73, 135.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 73.

Karby herlj 73.

Karol Wielki 2.

— Baronowicz 1208, 311.

Karzec gród wielkopolski r(')d-

krajowy 195.

Kaszuby 7.

Kazanów wie 244.

Kazimir imi 349, 350.
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Kaziiiiir syn Leszkn 111, ksUj
kaszubski 7.

— Sprawiedliwy ksi i)olski

241, 'i.ri, 2G1, 2G2,' 2t)4, 270,

27.-), 277, 281, 283, 2D2, 2i)5-

2;»i), ;!()l. .".n.-). ;',()7 :!l().

— ^Vielki km! jH.lski l(i'.i. 111.

— ,laiii(.'ll(tii('/.yk kr('il i)()lski !)8,

211.

Kazimiruw, sieilui wsi tej nazwy

;54;), o.')!).

Kaziniirowo wie ;;4'.).

Kaziiiiirz oiii wsi lej nazwy,

349, 3.')l».

Kazimirza wie o.')().

Keblowscy herb 73.

Kettel ])raoiciec roilu szlaclie-

ckiegd polskiego Kietliczów

Kicyai U.

Kiczka praojciec rodu szlache-

ckiego i)olskiego Kiczków 73.

— ])roklamacya herbowa imio-

nowa 73.

Kielce miasto 221.

Kielcz 1

—

X, rycerze polscy z XII

w. 221, 3.30.

Kielców wie 3.30.

Kielcowo A\ie 330.

Kielcz \Yie 330.

Kielczew, trzy wsie tej nazwy

330.

Kielczowa wie 330.

Kieczewice wie 3.30.

Kie czyn wie 330.

Kielczówna, pierwsza ona "Woj-

sawa \. 221.

Kierdej praojciec roiln szlache-

ckiego ])olskiego Kierdejów

Kierdeja proklamacya herbowa

inuonowa 73.

Kierznowskicli lierb 132.

Kietlicz herb 73, 74.

Kije wie 278, 2!)3.

Kilian 1 rycerz ])olski z Xli w.

;;3().

Kiliaiinwna Dobronula czyli l)o-

liiechna, druga ona Wojsawa
1. 221.

Kielanowice wie 3-30.

Kita herb 74.

Kiecko gród wielko|)oUki r('Ml-

krajowy 11K3.

Klemens 1 czyli Kliniunt komes,

brat Jana arcybiskupa gnie-

nieskiego 1149. 239, 260.

Klimunt 11— IV, rycerze polscy

z Xli wieku 3.30.

Klimontów cztery wsie tej na-

zwy 2(iO, 3.30, :!31.

Kliz, jjraojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Klizów 74. 1G4.

Kliza i:)roklamacya herbowa i-

mionowa 74.

Kliszów wie 292.

Kniazie wie 236.

Kobylegiowy Strzeyw(')j i Ste-

fan, szlachta szlska ()2.

Kocina proklamacya herbowa

topograticzna 74, 116.

z Kociny Jerzy 1345, 74.

Kociniierzów wie 342.

Kocmyrzów wie 314, 342.

Kocobdz albo Chociebdz wie
342.

Kojalowicz antor 139, 291.

Kokot, ]iraojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Kokotów 74,

1(;4.

Kokoty, ])roklamac\a herbowa

imionowa 74.

Kolumna herb 74.

Kold, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Koldów-(,)-

ksz(Jw 74, lii4.

Kolda, ])roklamacya herbowa

imionowa 74.
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Kolmach, pradynasta rodu szla-

checkiego polskiego Kolma-

szów 75, ló5.

Kolmasz, proklamacya herbowa

imionowa 7ó.

Kolo gród wielkopolski r('»d-

krajowy 190.

Koobrzeg 22-2.

Komar, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Komarów 75,

](;4.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 75.

Komarów wie 26\.

komesowie grodowi 175, 181,

ir)2, 222.

Komir I, rycerz polski z Xli w.

351.

Komierowo wie 351.

Ko zaoyciel grodu Konina

232.

Konin gród wielkopolski ród-

krajowy 17, llMi, 232, slup dro-

gowy z r. 1151 tame.
Kouiowaszyja, praojciec rodu

szlacheckiego i)olskiego Ko-

niowychszyjów - Bielinów 02,

1G4.

— ])r(iklamacya herliowa imio-

nowa Gl.

Konopka, i)raojciec rodu szla-

checkiego polskiegoKonopków
75, 164.

Icniopki proklamacya herbowa

imionowa 75.

Konrad cesarz 23(!.

Konrad syn Kazimirza Sprawie-

dliwego, ksi mazowiecki

304, 305, 307, 311—311).

— Stojgniewicz 1177, 293.

— Biay ksi na Kolu 1421,

105.

Konratowo wie 255.

Konstanty syn Piotrka Wlosta

228, 242, 281, 284, 287.

Koskie Avie 244, 283.

z Koskich Szawe czyli Pawe,
syn Prandoty I, 1145, 244,

283.

Kopaclia praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Kopaszynów

75, 151.

Kopacz czy Topacz, praojciec

rodu szlaclieckiego polskiego

Kopaczów-Skrzydlów 75, 102,

1G4.

— lierb i ]iroklamacya herbowa

imionowa 75, 102.

Kopanik 2G2.

Kopaszyna herli i iiroklamacya

herbowa imionowa 75, 97, 257.

Ko przywice wie 253, 273.

Korab praojciec rodu szlache-

ckiego ])olskiego Koraliów

7(;. i(;5.

— pioklamacya herbowa imio-

nowa 7().

I\()raiia I, 1 1, rycerze i)olscy z Xn
w. 275. ;'>51.

Korcza imi rycerskie 24.

Korcza 1 praojciec rodu szlache-

ckiego ])olskiego Korczak('»w

7G, 98, 1(15, 1G7.

— U zaoyciel maopolskiego

grodu Korczyna 1G5, 17G, 190,

191.

— III

—

VI, rycerze ])olscy z XII

Av. 351.

Korczak herb i i)roklamacya

imiononowa 24, 73, 7(), 98, 101,

li;;, 1G5, IGG, 190.

— herl), jego wygld prastary

a póniejszy 1()5, KiG.

Korczów czyli Korczaków r>')d

szczepowy szlachecki polski

101. IGG, 1G7, 17G.
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Korczyn gród rul)ieo\vv mao-
polski in, 24, 7(1, lGr>, 17(5, 190,

1!)1, 24(;, ;5.")1.

— wie I)')!.

Korczyna dwie wsie toj nazwy

Korek 2-iS.

Kornic lierh i prokhunacya her-

bowa iuionowa 54, 7(i, 77.

K(n'niców-Bicsów i'óil szlachecki

polski \o'2.

Kornik, pradynasta ro(lu szcze-

powego szlacheckiego polskie-

go Kornicuw - Biesów 76, 77,

i;)2, 155.

Koronów miasteczko 275.

Korsak praojciec rodu szlaciie-

ckiego polskiego Korsaków 77,

Kh.

— ))roklainacya herl)o\va imio-

now'a 77.

Korzbog proklamacya herbowa
76.

Kosa praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Kosów-By-
bów 62, 167.

Kosy proklamacya herbowa iniio-

nowa &2.

Kociech ])radynasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskie-

go dwudziestego dziewitego

Kociechów 22, 51, 52, 78, 137,

138, MU, 141.

Kociechów ród szczepowy szla-

checki polski dwudziesty dzie-

wity 137, 272.

Kocian gród wielkoi)olski ród-
krajowy 195.

Kociera czy Kostera, pradyna-

sta szlachty polskiej, zaoyciel
wielkopolskiego grodu Kocie-
rzyna 126, 138, 195.

Kocierzyn gród wielkopolski

rubieowy 16, 126, 194, 195.

Kociesza, herb i proklamacya

lierl)owa iniionowa 51, 78, KJl,

124, 12(i, 291.

Kocieszów stannica 126.

Kocieszr»\v - Strzcgoni(')\v nnl

szczepowy szlachecki polski

318.

K(jstera pradynasta rodu szcze-

|)Owego szlacheckiego [)olskie-

go czterdziestego ])ierwszego,

zaoyciel grodu wielkopol-

skiego Kostrzynia 23, 140, 141.

Kostrzyn gród wielkojjolski ród-
krajowy 23, 195.

Kostomot miejscowo 236.

Kot morski [)ra()jciec rodu szla-

checkiego ])olskiego Kotów
morskich l(i7.

— — herb 78.

Kotew praojciec rodu szlaclie-

ckiego [)olskiego Radziców-

Kotwiców 78, 159.

Kotomirz wie 342.

KotoiT 1 rycerz polski z XH
wieku 351.

— wie 351.

Kotuków wie 228.

Kotwica, praojciec rodu szla-

checkiego ])olskiego Kotwiców

78.

— proklamacya lierbowa inuo-

uowa 78.

Kotwicz herb i proklamacya her-

bowa imiouowa (iO, 78.

Kotwiczów-Chmielików rói 1 szla-

checki polski 162.

Kotwiczów-Strzaów ród szla-

checld polski 169.

Kowal gród kujawski ródkra-

jowy 17, 195.

Kowina czy Skowina praojciec

rodu szlacheckiego i)olskieg(i

Kowinów 78, I5U.
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K()\vinin,Ko\vnia, Skowina herb

i ])i-oklaraacya herbowa imio-

uowa 78, 101, 102.

Kozierad I, II, rycerze polscy

z XII wieku 351.

Kozierady dwie wsie tej nazwy

351.

Koziaglowa, praojciec rodu szla-

clieckiego polskiego Kozich-

glów-Zerwikapturów 78, 1G7.

Koziegowy, proklamacya her-

bowa imionowa 78, 1()7.

Kozichglów-Zerwikapturów ród

szlachecki polski 1G7, 170.

Kozie gród szlski 196.

Kozliróg pradynasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskie-

go dwudziestego szóstego 2'2^

79, 136.

Kozlerogi ])roklaniacya lierbowa

imionowa 79, 136.

KolichrogÓAY ród szczepowy

szlachecki polski 57, 68, 119,

161.

Krak zaoyciel maopolskiego

gi-odu Krakowa 178, 192, 193.

Kral<ów, gród maopolski ród-
krajowy 17, 18, 178, 190, 192,

218, 299, 300.

— katedra w. Wacawa tame
276, 280, 283, 292, 296, 297,

308.

Icrakdwska ziemia 98.

Krakiew praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Kralcwiców

79, 1(;7.

Krakwice proklamacya herbowa
imionowa 79.

Krobia, gród wielkopolski .ród-

krajowy 195.

Kroje herb 79.

Kromno prokauuicya lierbowa

79.

Kromoa 1

—

\1 rycerze polscy

z X[I wieku 288, 351.

Kromoów, gniazdo rodowe Kro-

moy 117, 288, 351.

Kromolice, dwie wsie tej nazwy
351.

Kromoliu wie 351.

Krocieuica, 235.

Krosno gród rubieowy wielko-

])olsd 16, 194.

Kruk syn Gryua, ksi wiuu-
ski 1066.

Kruszwica gród ródkrajowy lai-

jawski 15, 17, 18, 23, 176, 195,

302, 303, 306.

kruszwickie grododzierstwo

305.

Krystyn syn Wszel:)ora 11 1161,

246, 278, 280, 301.

— syn Piotra ^^'szel^orowicza,

komes paacowy Bolesawa
Mieszkowicza lisicia kujaw-

skiego 305, potem ])antyu ma-
zowiecki 216, 306.

— czyli Krzysto 111 brat Ka-

nim ira 1»49, 265.

Krystyna matka Jarosta 287.

Krysz Gosawicz ziemianin ma-
opolski 1230, 318.

Krzczta I—111 lycerze polscy

z XII w. 351.

Ki-zcicin wie. 351.

Krzcicice wie 351.

Krzcin 351.

Krzczon 1— 111 rycerze ])olscy

z XII wieku 351.

Krzczonów dwie wsie tej nazwy

351.

Krzczonowice Avie 351.

Krzeslaw I

—

W rycerze polscy

z Xn w. 351.

Krzesow wie 351.

Krzeslawice, trzy wsie tej na-

zwy, 351.
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Krzesz T, II, III, ryccrzo polscy
j

z XII w. ;i5-\

Krzeszów wie 35*2.

Krzeszowice wie Mri.

Krzyszowice wie o.")^.

Krzysto I rycerz ])olski z XII

w. 227, 2;}i

— II, ]i;;4/l I .")(), 2.-)0.

Krzyszaii komes 1141), 2i)().

Krzyszek I— \'III, rycerze pol-

scy z XII wieku, o.')2.

Krzyszkowo wie, o.')2.

Krzyszkowice siei li u Avsi tej na-

zwy o")2.

Krzywany, ])raojciec rodu szla-

clieckiefio 2^<^l'^'^iPSf* Krzywa-

niów (Druynów, Szreniawów)
79, 149.

Krzywani lul) Krzywanicz,

herb i proklamacya lierbowa

imionowa 79.

Krzywda praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Krzywdów 79,

1.j9.^

— proklamacya herbowa imio-

nowa 79.

Krzywin grud wielkoiiolski rud-
krajowy 17, 19.j.

Krzywosd I, ]n-adynasta rodu

szczepowego szlacheckiego pol-

skiego Krzywosdów - Nieso-

biów-Slodziejów,prawdojK)do-

bnie syn Popiela JIl, 49, 79,

120, ik, l.j?..

— proklamacya herbowa imio-

nowa 79.

— II, III, rycerze polscy z XII

w. 3.32.

— brat Sieciecha II 1187, 277,

296, 298.

Krzywosdowo wie 352.

Krzywosdza wie 3.52.

Krzywousty Bolesaw 243, ])atrz

Bolesaw Krzywousty.

krzye jako dodntki przy for-

mowaniu odmian herbowych

127.

Ksi grud wielkopolski ród-

krajowy 17, 19.').

— dobra 233.

ksica godno w Polsce i

u Sowian zachodnich 1.

— czyli wojewodziska wadza
24.

"

ksicego tronu dziedziczno

u Sowian zaclioihiich oparta

na senioracie 2.

Ksiomir I rycerz ])olski z XII

w. 3.32.

Ksiomirz wie 3.32.

Kuciary, wsie narokowe 17, 18.

Kucz, ])raoiciee rodu szlache-

ckiego polskiego Cieltków-

Kuczów 80, 159.

Kucza ]n'oklamacya herijowa i-

mionowa 80.

Kuczaba ])raojciec rodu szlache-

ckiego ])olskiego Kuczabów-

Paprzyców 101, 1.30.

Kuczbor 1, rycerz polski z XII

w. 323.

Kuczliork wie 325.

Kudlirza albo Kudbrzyn prokla-

macya herbowa 80.

Kujawy 141, 194, 302, 303, 304,

;'.u5.

Kur biay, herb 80.

Kuropatnicki 11 (i.

Kurzbachów rodzina szlska 7G.

Kuszaba praojciec rodu szlaclie-

clviego polskiego Kuszal>ów

80.

— proklamacya ierbowa imio-

nowa 80.

Kwieciszewo, gród wielkopolski

ródkrajowy 195.

Lach, Lech, imiona 352.
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Laclimir I, rycerz polski z XII

w. 353.

Laclimirowice wie 353.

Lachów wie 352.

Lachowa wie 352.

Lachowce wie 352.

Lachowice wie 352.

Lachowicze wie 352.

Lachowie 13.

Lachowiec wie 352.

Lachówka wie 352.

Lachowo wie 352.

Lachowszczyzna wie 352.

Lachy wie 352.

Ladomir J, II, III, rycerze pol-

scy z XII wieku 353.

Ladomirz wde 353.

Ladomirowa, dwie wsie tej na-

zwy 353.

Lamliert I Itislciip krakow. 995,

209.

— II (iihi) bisku]) krak. lOGl,

210

— III bisk. kruk. 1082, 218.

Lancuiir I rycerz [)olski z XII
w. 353).

Lanciiiirz wie 353.

Lardan rycerz polski 1134,1150,

250.

Larysza, ])roklamacya iierbowa

80.

Laska, praojciec rodu szlache-

ckiego Brogów-Leszczyców 80,

148.

— proklaniacyu Iierbowa iiuio-

nowa 80.

Lasochów wie 259.

Lasocie Pakosaw jialatyu 288.

Lasota I, II, rycerze polscy z XII
w. 288, 353.

— ojciec Pakosawa 289.

Lasociu wie 353.

Lasocice wie 353.

Laward pradjnasta rodu szcze-

powego szlacheckiego pol-

skiego Lewartow 112, 151.

Ld, gród wielkopolski ródkra-

jowy 195.

Lechici zaodrzascy 8, 9, nad-

wilascy 15.

Lechitów królestwo 184.

Lechowe, wie 352.

Lechowo wie 352.

Lechówek wie 352.

Lekbd I, rycerz polski z XII
w. 353.

Lekbd wie 353.

Lech (Lei, Lelech) I-^MI, rycerze

polscy z Xli w. 352.

Lelów, miasteczko 352.

Lelowice wie 352, 353.

Lelew wie 352, 353.

Ijclewo wie 352, 353.

Lelice wie 352, 353.

Lelechowo wie 352, 353.

Lelechówka wie 352, 353.

Lelewel autor I.

Leniart (Leonard) I

—

X, rycerze

polscy z XII w. 353.

Lenarczyce wie 353.

Lenardów, trzy wsie tej nazwy

353.

Lenardowo dwie wsie tej na-

zwy 353.

Lenartowice, dwie wsie tej na-

zwy -353.

Lenartowo wie 353.

Leniartowicz Adam wojewoda,

potem kasztelan krak. 294.

Leonard, brat ^Vodzimirza 293,

294.

— 1193, 231.

— ojciec Chociiiiira .'>14.

— syn Chocimira 314.

— imi 314.

Lesie praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Leniów 1(17.
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Lemir, patrz Niezmir.

Leszkowie tyle co Polacy !).

Leszek II ksi Lechit(')\v 7.

— III (Samon) ksi Sowian

zaodi-zaskich 7, 8, 9, 10, 129,

177, 178.

— modszy syn Bolesawa K-
dzierMiwe^o 278, 303, 304, 305.

— Biay, syn Kazimirza Spra-

wiedliwego, ksi maopolski

264, 299, 300, 301, 307, 312,

313, 315, 317, 318, 319, 320.

— znaczenie tego imienia 8, 9.

Leszczyc, herb i proklamacya

herbowa imionowa 57, s().

Leszczyców-Brogów r(')d szlache-

cki polski 133, 148.

Leszno Avie 26 1.

Lewart (Laward) pradynasta ro-

du szlacheckiego polskiego

trzydziestego szóstego Lewar-

tów-Walnych 22, 139.

Le\vartów-AV'alnych ród szcze-

powy szlachecki polski 139,

151.

Liberad (Lnborad) I rycerz pol-

ski z XII w. 353.

Liberadz Avie 353.

Lignica gród szlski 196,' 23.J,

265, kaplica w. Benedykta

tame 236.

linie rodów- szlacheckich pol-

skich: seniorackie czyli star-

sze i modsze 24. 25. 26, 121,

125, 144, 145, 152, 154, 155,

156, 158.

Lis pradynasta rodu szczepowe-

go szlacheckiego polskiego Li-

sów-Murów-Urzów i Strzem-

paczów 130, 142.

Lisów-Murów-()rz('iw i Strzem-

paczów ród szlachecki polski

i herb 20, 59, 131, 142, 143,

, 147, 160, 161, 206, 208, 227,

2(;(», 279, 280, 286, 301, :;()7,

311.

Litolma, ona Rostygniewa 1150,

26S.

litwa 151.

Liw gród mazowiecki 196.

Luba, kr('il \\'ilców 823, 3.

— ]n-aojciec rodu szlacheckiego

polskiego Lubiczów 159, 180,

— proklamacya, herbowa imio-

nowa 180.

— 1— \MI, rycerze polscy z Xri

w. 353.

Lubek, syn Luby, praojciec rodu

szlacheckiego ])olskiego Lub-

czów, 181.

Lubiewow-Trzasków ród szla-

checki polski 159.

Lubi klasztor Cystersów tam-

e 254, 256, 269, 271, 274,

276, 277, 280, 286, 289, 292-

294, 316.

Lubij, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Lubiewów-

Trzasków 159.

Lubin, klasztor Benedyktynów

tame oraz allnuii konfraternii

tego klasztoru 221, 223— 22(;,

238, 244, 248, 250, 254, 258,

266, 267, 268, 276, 284, 285,

286, 288, 289, 291, 292, 298,

302, 305, 307, 309.

Lubin, pi wsi tej nazwy 353.

Lulikost, subdyakon (lubiiiski)

309.

Lubomir I, II, IH, rycerze pol-

scy z XII wieku 353.

J>ubomirz, trzy wsie tej nazwy

353.

Lubor I, II, rycerze polscy z X II

w. 354.

Luborad I, rycerz polski z XII

w. 354.

lAilioradz wie 354.
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Luborz3"ca wie 354.

Luborzyce wie 354.

Lubowifl 1, 11, rycerze jwlscy

z XII w. 3.34.

Lubowidz wie 354.

Lubowiec wie H54.

Ijubowla proklainacya herbowa

topograticziia 11(5.

Jjubowlituw-Ogniwów rud szla-

checki polski 215, 220, 221,

25G, 257, 278, 280, 294, 295,

298, 301, 305. 312.

Lubusz, gród Avielkopolski ru-

bieowy 16, 18, 194.

Luniir I, rycerz polski z XII

Av. 354.

Lucmierz wie 354.

Ludbor Cliwociszkowicz syn

Popiela 11 Chwociszka, pra-

ojciec rodu Lndlirzów 14(j,

12lj.

Liulbrza proklainacya herbowa

imiouowa 80, 174.

Liuliiiil 1, rycerz polski z XII

w. 354.

Ludmilówka wie 354.

Ludniir (l.udomir, Ludziinir)

]—R', rycerze polscy z XII w.

354.

Ludmierzyce wie 354.

Ludomirów wie 354.

Liidouiirz wie 354.

Ludmirz wie 354.

Ludwik król 77, 101. 109, 144,

l(!fi.

Ludowit, ksi Sowian zacho-

dnich 820, 3.

Lndziniir ojciec Boryslawa 117(5,

291.

Lusina wie 238.

Lusaw (Lntyslaw) I, U, III, ry-

cerze polscy z XII w. 354.

Lnslawice, dwie wsie tej nazwv
275, 354.

Lutobor I, rycerz polski z XII

AV. 354.

Lntoborz wie 354.

Lntoniir I, 11, rycerze polscy

z XII wieku '3.54.

Lutoniirsk wie 354

Lntomierzyn wie 354.

Lutory rycerz polski z XII w.

3.54.

— wie 354.

Lutoslawice wie 354.

Lntyslaw komes 1154, 275.

Lutwin ojc'iec Boyslawa 292.

aba rzeka!), 12, 13, 15, 1(5, 18,

19, 22, .50, 110, 130, 131, 142.

abd I dziad Piotrka Wosta,
praojciec rodu szlacheckiego

polskiego abdziów-Wostuw
212, 243.

— 11— A', rycerze ]wlscy z XII

w. 354.

— cztery wsie tej nazwy 354.

abdziow wie 354.

abdziów- Wlostów ród szla-

checki i)olski 214, 215, 271.

293, 298, 314, 319, 337.

ada, praojciec rodu szlache-

ckiego ])olskiego adziców 158

180.

— herli 122. isu.

adzic
,

])roklamacya herbowa

imiouowa i ród 122, 180.

agiewniki wie narokowa 17,

18.

agiewniki narok grodowy 17.

agod, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego agodów-
"Wierzynków 1G7.

agów, grótl kujawski 195.

an, bród 275.

azka Chwocszkowicz, syn

Popiela 11 Chwociszka, pra-
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ojciec rodu szlacliockic^o pol-

skiego iizków IS, 1-J(;, I k;.

— proklamacya herbowa iinin-

iiowa 174.

ekno, klasztor tame 252, 203,

2.-)5, 258, 2:)n, 268, 269, 271,

272, 27;5, 274, 297.

buo, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego bnuw-
Wczelów 1G7.

cze wie 260, 285.

czyca, gród kujawski ródkra-

jowy 17, 18, 195, koció tam-

e i jego powicenie 250, 255,

25(i-2(;i, 265, 269, 276, 277—
281.

odzi, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego odziów 167.

opot herb 129.

osiatyskich herb 136.

oskunie wie 256, 274.

z ososiny, patrz Bie.
ukomskicli kniaziów herb 139.

ysaków wie 259.

ysie wie 275.

IMadaliiiski nazwisko 80.

Magdeburg 236.

Magnus I komes prowincyi wro-

cawskiej 217, 218.

— II— 1\^, rycerze polscy z XII
w. 354.

Magnuszew, dwie wsie tej na-

zwy, 117, 218, 354.

Magmiszewo wie 354.

]\Iagnuszewice wie 355.

Magnuszewskich ród 218.

Maecki autor 116, 117, 237.

Malobd rycerz polski z XII w.
355.

Maobd wie 355.

^lalogost, zalo)'ciel maloj)ol-

skiego grodu Maogoszcz 189,

193, 194, 198, 355.

Maogoszcz gn')i
i iiudopolski ród-

k rajowy 189, 190, 193, 194,

i:is, 355.

.Maioniir I, 11, rycerze polscy

z Xii wieku 355.

Maomierz wie 355.

Maomierzyce wie 355.

[Maopolska 30. 190, 194, 21!l,

316.

Marcin arcybiskup gulezii. 1102,

248.

— biskup ])ozHari. 282.

— rycerz polski z XII wieku
277.

— Sulkowicz lli:i'1124, 228,

249.

— kanclerz 1150/1170, 285, 307.

— 111 1189, 292.

— IV Poznanowicz, syn Pozna-

na II, 1189, 295.

— Brouiszowicz 1220, 313.

^larcizewcza herb 136.

]Marek I wojewoda krak. 1220,

312, 316

— iL wojew. krak. 1230, 320.

Marya, lvsiniczka ruska, ona
Piotrka Wosta 234, 237, 238,

240, 241, 242, 282.

]\lars rycerz 1177, 293.

]\Iateusz bisk. krak. 1143, 236,

259.

— brat komesa .Jana 1153, 269,

308.

— brat Andrzeja 311.

Maur biskup krak. 1110, 248.

mazowiecko-kiijawska dzielnica

305.

Mazowsze, prowincya 211, 218,

303.

Mazowsza i Kujaw komes, yra
I, 278.

^Mdrostek (syn !Mdrosta) pra-

dynasta rodu szczepowego pol-
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skiego dziesitego 22, 54, 131

132.'

]\Idi-ostków-Smiaró\Y ród szcze-

powy polski szk\cliecki dzie-

sity (i.'), 80, 132, 148, l.r2,

154, 155, 151), 167, 225, 317.

Medyoiaski (Modulaski) pod-

skarbi król. pol. 80.

Meiiitryd, ksi Braniborzan

112(5, G.

Mcina I czonek rodu czeskich

"Werszowców 246, 355.

— II 1145, 255, 355.

— III ojciec Warsza II, 297.

— dwie wsie tej nazwy 355,

Mcisz I, rycerz polski z Xn w.

355.

]\Iciszów wie 355.

jNIda, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Mdów-Swin-
ków 168.

Mdromir I, rycerz polski z Xri

w. 355.

Mdromirz wie 553.

]\Igost I, rycerz polski z XII w.

355.

Mgoszcz wie 355.

Micha Stary komes (Skarbek

z Góry) 222, 223, 224.

— kanclerz Bolesawa Krzywo-

ustego 249.

Micigost I, rycerz ])olski z XII

w. 355.

Micigozd Avie 355.

Miechów, klasztor Boogi-obców

tame 252, 254, 261, 265, 269,

276, 278, 280, 281, 285, 293,

294, 295, 299, 308, 311, 314,

316, 318.

Mieczsaw (Masaw, Mojsaw)
czenik, uzurpator mazowie-

cki 184, 209, 210.

Mieczysaw imi 141.

— II rycerz, 268.

— 111— \'l. rycerze polscy z XII

w. 355.

Mieczysaw wie 355.

]\Iieczysawice wie 355.

Mieczysawów© dwie wsie tej

nazwy 355.

Miedzybor I

—

V, rycerze pol-

scy z Xli w. 355.

Midzybórz, trzy wsie tej nazwy

355.

Midzyborze wie 355.

^tiedzybo wie 355.

Midzyborze ksistwo 7.

Miedzygor I—IV, rycerze pol-

scy z XII w. 355.

Midzygorz wie 355.

^Midzygórze, trzy wsie tej na-

zwy 355, 356.

Midzyrzecz gr('id wielk(^])olski

ródkrajowy 17. 195.

— gród pomorski 219.

Mieroszewski lirala Ib;.

Mieszek I, 12, 178, 182, 183,

197.

— II, 209.

— Stary 1 145. 251, 252. 254, 2.55,

257, 258, 262, 270. 277, 280,

282—294, 298—310.

— syn jNIieszka Starego z dru-

giego maestwa 304.

^likolaj I wojski 1153, 268.

— JI syn Stpoty 1189, 292.

— III komes palatyn potem ka-

sztelan krakowski 1187, 298,

299, 300, 301, 307, 308.

— Biedrzychowicz 1203, 311.

— Dobrogostowicz 1219, 316.

— Astoldowicz 1222, 311.

— Borzymowicz 1222, 313.

— Dalbertowicz 1231, 315.

— Chocimirowicz 1233, 214.

^ilikora 1 (Michora) 1134/1150,

250, 356.
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— II 1145, 2:a, 35(;.

— III—VI rycerze polscy z Xli

I\[ikorze\vo wie. SOU.

IMicliorzewo -wie ;!.')(!.

Mikorzyce wie ;).')(;.

IMikorzyn, trzy wsie tej nazwy

254, 3ó(;.

Mikua syn Wojsawa 1\', IiM8,

•29.').

Milan, ])raojciec rodu .szlache-

ckiego polskiego Ilujniny-Mi-

lanów-Slepowronów 155.

]\lilej, imi gminne.

Mi 1, U, III, rycerze polscy

z XII w. ;)5(!.

Mia wie 'óryii.

Milowice, dwie wsie tej nazwy
35(;.

Miobd, ^lilobda i. ] 1 . rycerze

polscy z Xn wieku ;)5lj.

Milobd wie o5(i.

jNliobdzin wie o5G.

Milodrog I rycerz polski z XII

w. 35G.

Milodro wie 356.

Milogast starszy syn Luby ksi-

cia Wilców 823, 3.

INIilogost I, II, rycerze polscy

z XII wieku 250, 35(;.

Milogoszcz dwie wsie tej nazwy

35G.

Milorad, rycerz polski z XII w.

35(5.

ilioradówka wie 35G.

Miosaw I rycerz polski z XII

w^ 35G.

— II 1170/1180, 287.

— syn komesa Pawia z Ko-
skiego 283.

Mioslawice wie 35G.

Miost subdyakon lubiski 309.

Milyducli ksi serbski 80G, G.

Mir aiii-ou I. II, III, rycerze

pdlscy z .\ 1 1 w. .')57.

Mir rycerz 1170/1180, 287.

Mirad I, II, 111, rycerze j)olscy

z Xli w. ;i5(;.

]\Iirailz, dwie wsie tej nazwy

35G.

Miradze wie 35G.

]Miron llenrykowicz 12."!1, 311).

Mirosaw I—VIII, rycerze pol-

scy z XII w. 35G.

jMiroslaw, cztery wsie tej nazwy

35(;.

Mirosawiec trzy wsie tej nazwy

35G, 357.

Mirowice wie 357.

]\lironice wie .')57.

^Minia, koció tame 210.

j\Iistrow(')j raczej Mciwicz ksi-

Winulów 1002, 4.

Mizydrag, syn INIciwoja, ksi
Winulów 1002, 4.

Modej Piotrowicz wnuk Jakso-

nia 1203, 311).

mnich priflingeski 221.

Modlibóg I, rycerz polski z XII

w. 357.

Modlibogowice wie 357.

Modlibor I

—

IV, rycerze polscy

z XII w. 357.

]\Iodliborz wie 357.

]Mo<lliborzyce, trzy wsie tej na-

zwy 357.

Modliszewice wie 244.

Modrze gród wielkopolski ród-

krajowy 195.

]Modzel praojciec rodu szlaclie-

ckiego polskiego Modzelów

107, 147.

Mogilno, klasztor tame 227,

216, 250—253, 25G, 268, 275,

282, 285, 287, 289, 291, 292.

298, 301, 307—309, 312.



416 —

^Mogilno lcoci(')l \v. Jakuba

tame "i");;).

Mogia klasztor Cystei-sów tam-

e 2G9, -iOS, ^15, 317, 31!), 320.

Mojko Stojgniewicz 1177, 293.

Mokronos wie 253, 273.

Moki-ski Tomislaw kaszt, san-

(lom. 13 IG, 71.

]Momot, praojcie rodu szlaclie-

ckiego polskiego Bibersztaj-

nów-Momotów 24, 1G8.

— ród szlacliecki i prok-huuacya

herbowa imiouowa 27.

]\[or, praojcie rodu szlacheckie-

go polskiego ]\Ioró\v 1(18.

]Mora\va rzeka 7.

uiorawska \vyi)ra\va 211.

uiorawskie pastwo 192.

.Moryslaw I rycerz polski z Xli

w. 22(i.

— 11 rycerz ])olski z XII w.

227.

morze batyckie 11.

Morzyslaw I, rycerz polski z Xli

w. 3')7.

— wie 357.

jNIosbach autor 228, 230, 232,

234, 254, 258—2(il, 26G, 2G7.

Most, ]iraojciec rodu szlache-

ckiego polskiego ^Mociców-

Ostojów 15G.

— II, III , IV, rycerze i)oLscy

z XII w. 357.

^lostowo trzy wsie tej nazwy
357.

^loszczeiiica, proklamacya her-

bowa topograficzna UG.
Mot, praojcie rodu szlacheckie-

go polskiego Motów 168.

Mózg, praojcie rodu szlache-

ckiego polskiego Godulów-Mo-
zgawów 168.

Mozgawa, rzeka, bitwa nad m
305.

Mroczek I rycerz polski z XII

w. 227.

:\lrokota rycerz 1170/1170, 287.

— kanclerz nastpnie bisk. po-

znaiiski 1189, 309.

Mciguiew I, rycerz polski z XII

w. 226.

— Mikolajowicz, syn Mikoja III

1224, 301.

Mcislaw czy Mieczysaw syn

liiluga, ksi Obotrytów 983,

4.

— rycerz 1170,1180, 287.

Mciw czyli jMciwój, ksi Obo-

trytów 967, 4.

— syn Henryka, ksi Winu-
lów 1107, G.

Mciwicz, syn ]\Iciwa, ksi
Obotrytów 1000, 4.

^Iciwój I lycerz polski z XII

AV. 227.

Msta (Mcich, Mcij) I—V ryce-

rze polscy z XII w. 357.

]\lcichowo wie 357.

^tcijów wie 357.

Mcisz*wie 357.

Mstów wie 357, probostwo tam-

e 23!).

wistowo wie 357.

:\lstek rycerz 1170/1180, 288.

Mstycz (Mszczon, Mszczta) 1,

II, III, rycerze polscy z XII

W'. 357.

Mstyczów wie 285, 357.

]\Iszczonów wie 357.

Mszcin wie 357.

^lucliobor wie 297.

]\Iunkaszów wie 279.

Mysik Pomorczyk komes 1153,

274.

^lylibor I, II, III, rycerze pol-

scy z XII w. 357.

Mylibórz, dwie wsie tej nazwy

357.
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Mylihorzyce wie oaT.

Mysi I, II, III, rycerze polscy

z XII w. ;;ó8.

Myslów, (iwie wsie tej nazwy

358.

Mysowice wie I-558.

myncerz w dawnej Polsce 203.

Miir II, III, i-ycei-ze polscy z XII

wieku ."mS.

.Miin')\v wie 358.

Miirowa wie 358.

Mura jjradynasta rodu szcze-

powego szlacheckiego jiol-

skiego szóstego 130, 142.

— proklaniacya lierliowa iuiio-

nowa 50.

— ród szczepowy szlachecki pol-

ski 72, 152, 1.54, IGO, 161.

Nabór I, II, III, rycerze |)olscy

z XII w. 358.

Naijorowo, trzy wsie tej nazwy

358.

Nabram herb 110.

Nabraniów-Waldorfów ród szla-

checki polski 169.

Nacemir rycerz polski 1 134/1 l.JO,

250.

Nacieslaw I rycerz polski z XII

w. 358, 359.

Naciesawice wie 358, 359.

Naclaw I rycerz polski z XII w.

358.

— wie 358.

Naczeslaw I, rycerz polski z XII

w. Naczeslawice wie 358.

Nadar I, II, rycerze polscy z XII

w. 358.

Nadarzyce wie 358.

Nadarzyn wie 358.

Nadbor I, rycerz polski z XII

w. 558.

Nadborowo wie 358.

Nadrog I, rycerz polski z XII

w. 358.

Nadro wie 358.

Nad ryl) wie 261.

Nadciwój rycerz polski 1175,

289.

Nagod I pi^adyiiasla rodu szcze-

powego szlacheckiego ])olskie-

go 22, 135.

Nagod I, II, III, I\', rycerze jiolscy

z XII w. 358.

Nagodów wie 358.

Nagodowo wie 358.

Nagodowice wie 358.

Nagodów czyli Nagodziców ród

szczepowy szlachecki polski

68, 149, 288.

Nagody herb i proklaniacya her-

bowa imionowa 136.

Nagor I Chwociszkowicz, syn

Popiela II Chwociszka,, ]ira-

ojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Nagorów 126, 146.

— II, III, rycerze ]K)lscy z XII

w. 358.

Nagorya wie 358.

Nagorzyce wie 358.

Nagory. proklaniacya herbowa

imionowa 174.

Nako, gród rubieowy wielko-

polski 16, 194.

Nakon, król Obotrytów 955, 4.

— I rycerz polski z XII w. 358.

Nakonowo wie 358.

Nacz herb i proklaniacya her-

bowa topograficzna 116, 117,

124, 134, 172, 173, 317.

Naczów-Pomlostów ród szla-

checki polski 134, 267.

Namir I, rycerz polski z XII w.

358.

Namii-owo wie 358.

Namys I, rycerz polski z XII

w. 358.

•27
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Namysów wie. 3.')S.

Napiwo, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Napiwów

czyli Napiwonów 168.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 168.

Napta, praojciec rodu szlache-

ckiegf) polskiego Naptyczów

168.

Naptycz, proklamacya herbowa

imionowa 168.

Naram I—IV, rycerze polscy

z Xli w. 359.

Narama wie 359.

Naramice wie 359.

Naramów wie 359.

Naramowice wie 359.

narok 17.

Nasebd 1, rycerz polski z XII

w. 359.

Naseband wie 359.

Nasigniew I, rycerz polski z XII

w. 359.

Nasiegaiewo wie 359.

Nasiów wie 261.

Naslaw I rycerz jiolski z XII w.

226.

— ojciec Bogusawa IV, 292.

Nawój I, II, III, rycerze polscy

z XII w. 3.59.

Nawojewo wie 359.

Nawojowa, dwie Avsie tej nazwy
359!

Nawrotuik [)raojciec rodu szla-

checkiego polskiego NaA\Tot-

ników-Saawów 160.

Niaków-Jeleniów ród szlachecki

polski 164.

Niebda I rycerz polski z XII

w. 359.

Niebdzino wie 359.

Niebor (Niebora) I—V, rycerze

polscy z XII w. 359.

Nieli<>n')\v. dwie wsie tej nazwy
:!5:i.

Nieborowice wie 359.

Nieborzyn wie 359.

Niebrów wie 359.

Niechmir I, rycerz polski z XII

w. 36(1.

Niechmirów wie 360.

Nieczuj praojciec rodu szlache-

ckiego jiolskiego Nieczujów

U7.

Nieczuja ]n'oklamacya herliowa

imionowa 147.

Niedrog 1. II, rycerze polscy

z X\l w. 359.

Niedro wie 359.

Niedzbor I. rycerz polski z NIT

w. 359.

Niedzborz wie 359,

Niegoslaw I, II, III, rycerze z XII

w. 286. 359.

— syn Niegosawa 1212, 286.

— Janowicz 1222, 320.

Niegosawice, trzy wsie tego na-

zwiska 286, 359.

Niegosz I rycerz j)(Uski z XII

w. 359.

Niegoszowice wie 359.

Niegowit I rycerz ])olski z XII

w. 359.

— imi dostojne 189.

Niegowit' wie 359.

Niemiec, znaczenie tego Avyra-

zu 1.

Niemil I, rycerz polski z XII w.

360.

Niemiów wie 360.

Niemir I (Niemini, Niemirza)

I—MI, rycerze polscy z XII

w. 360.

— komes 1145, 257.

Niemira pradynasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskie-
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Niemirów ród szczepowy szla-

checki polski dru^i 147.

Niemirów, trzy Avsi(> tej nazwy,

258, .'}(;().

Nieniirowicc, wie .")()().

Nieinirycz lierh szlachecki 12!).

Niemierzowo wie JJtJO.

Niemierzyce wie l>GO.

Niemierzyn wie 8(iO.

Niemcy gród szlski ródkrajo-

wy 17, 196.

Niemój rycerz 117()/I1S(), 287.

Niemsta T, TI rycerze polscy

z xn w. ;;(,().

Nieiustów wie olJO.

Niemscice wie ofiO.

Niepoom I rycerz ])olski z XII

w. 360.

Niepoomice miejscowo oGO.

Niesiecki autor 139, 230.

Niesob praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Niesoliiów,

prawdopodobnie syu Popiela

III Chwociszkowicza 24, 49,

50, 80, 120, 152, 153,

Niesobiów - Krzywosdów - So-

dziejów ród szlachecki polski

50, 153, 183.

Niesobia herb i proklamacya

herbowa imionowa 49, 123,

125.

Niewin wie 244.

Nieswój I, rycerz jjolski z XII

w. 360.

Nieswojowice wie 3(iO.

Nieszkowice wie 2.54.

Niewiar rycerz polski z XII w.

360.

NiewiarÓAY wie 360.

Niezamys celniejszy Slo\vianin

1005, 6.

Niezgoda, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Niezgo-

dów 152.

Niezmir I, rycei-z polski z .\ 1

1

w. 3(i().

Niemierz wie .'!(;( ».

Niezuamir 1. II. rycerze polscy

z XII w. 360.

Nieznamirowice wie 360.

Nieznau I, II, rycei-ze polscy

z XII w. 360.

Nieznanowice wie 360.

Nissa gród szlski 196.

Normanowde duscy 14.

Note rzeka 10, 16, 197.

Nowina, jiraojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Nowiuów-
Wojuiów-Zlotogoleiiczyków

1 1.5.

^

Nowiuów- Wojniów- Zotogoleii-

czyków ród szlachecki polski

170, 191, 198. 269.

Nowosielskich ród szlachecki

134.

Obiecau 1, II, rycerze polscy

z XII w. 360.

Obiecauowo wie 360.

Obieslaw II 1175, 289, 293.

Obiesaw I rycerz polski z XII

w. 360.

Obieslawice wie 360.

Oblgor rycei"z polski z XII w.

360.

Oblgor wie 360.

Obotryci 2, 3, 4, 11, 382.

Obra, klasztor tame 311,315,

319.

Obrona pradynasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskie-

go dwudziestego trzeciego 135.

Obrzycko gród wielkopolski ród-
krajowy 195.

Ocel praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Ocelów 149.

Ociesaw I rycerz 1150, 267.

Ociesaw II 1170/1180, 288.

27*
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Ocieslaw wie 2G7.

Ocwieka wie 251.

(3do, syn Leszka III (Samona),

ksi Drewiuii 7, 9, 10, 13,

19, 52.

— syn Mieszka Starego 303, 304.

— rycerz polski z XII w. 227.

Odolan I, II, rycerze polscy

z XII w. 3G1.

— I 1134/1150, 250.

Odolanów miejscowo 3G1.

Odra, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Orów - Sza-

szorów 168.

— rzeka 14, IG.

— (póniej Opatowiec) wie 235.

Odrobd I prawdopodobnie brat

Popiela III Chwociszkowicza

praojciec rodu szlacheckiego

j)olskiego Odrowów 24, 49,

.50, 153.

— II—y, rycerze polscy z Xii

3G1.

Odrow cztery wsie tej nazwy

361.

— herb i i)i'oklamacya herbowa

iniionowa 24, 49, 123, 125.

( )drowów ród szlachecki polski

.50, 183, 211, 227, 244, 269,

280, 283, 293, 315, 316, 317,

319.

Odrow^ stary, wie 244.

Odylen rycerz 993.

Odynek syn Odyna, pradynasta

rodu szczepowego szlacheckie-

go polskiego ósmego Odyców
22, 131.

Odzierad I rycerz ])olski z XII

w. 3G1.

Odzierady Avie 361.

Ogier, pierwszy opat klasztoru

wroclaw'skiego na Piasku 246,

276.

— syn Zbyliital, 1153, 253, 273.

Oginiec, pradynasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskie-

go trzydziestego trzeciego 138.

Ogiców ród szczepowy szla-

checki polski 7.5, 151.

Ogiskich herb 138.

Ogniwo, pi-aojciec rodu szlache-

ckiego polskiego L\il»owlit(')w-

Ogniwów 150.

Oguiwów-Lub.owlitów ród szla-

checki, i)atrz LuboAvlitÓAv-

Ogniwów', zobacz take 245,

247.

Ogon ])i'aojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Ogoiiczyków-

Powaów 152.

Ogonów czyli Ogoczyków ród

szlachecki polski .50, G6, 125,

218.

Ogon lub Ogoczyk herb i pro-

klamacya herbowa iniionowa

49, 51, 65, 218.

Ojsaw T. rycerz polski z XII w.

3G1.

Ojslawice wie 361.

Okolski heraldyk 136.

Okszów-Kodów ród szlachecii

polski 164.

Okuii pradynasta rodu szczepo-

wego szlacheckiego polskiego

dwudziestego siódmego 22,

136.

Okoniów r(')d szczepowy szla-

checki polski 1.50, 151, 160.

Oaw I pradynasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskie-

go Olawów 22, 139.

— II zaoyciel szskiego grodu

Oawy 196—198.

Oawa gród szski 196—198,.

235.

— rzeka 275.

Olbin (Elbing) 254.
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Oldmir nrerz polsUi / \II w.

2i'7.

01ei)lc:i -Tó.l szhiski IDC, 24(i,

27i;,

Olto syn yry I 278, 2!).').

Oobok i)i-iikl;iiii;icya herbowa

imionowa (;s.

Opatkowice wie 2()1.

Opatów 276, 283, 292, 2il.j—297.

Opatkowice, take Odra, wie
235.

Opawa grud szlski 1 '.»(;.

opida 228.

Opole gród szUiski n')dkrajo\vy

17, 19(;.

Opolów-Jeleniów ród szlacliecki

polski 164.

Orl, II, in, rycerze polscy z XII

w. 361.

Orya dwie wsie tej nazwy 361.

Orzyc wdes 361.

organizacya wojskowa pierwotna,

sia zbrojna polska 177.

Orów-Szaszorów ród szlachecki

polski 170.

Orz pradynasta rodu szczepowe-

go szlacheckiego polskiego

trzeciego 22, 106. 130, 142.

Orzów ród szczepowy szlacliecki

polski 153, 154, 160, 161.

Orze praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Orów-Sza-

rów 108, 168.

Olagowa praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Polnkozi-

ców 168.

Olichglów-Polukozów ród szla-

checki polski 169.

Osaw, rycerz polski z Xl w.

361.

Oslawica wie 361.

Osmoróg praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Ciecierzów-

Gieratów-Osmorogów 100, 160

Ostobi')g rycerz ])olski z .\ 1 1 w.

361.

Ostobu wie 'MW.

Ostoj albo Ostoja 1, praojciec

ro(hi szlacheckiego polskiego

Mociców-Ostojów 156.

Ostoj II, rycerz polski z XII w.

361.

Ostojów wie 361.

Ostrobd J, II, rycerze ])()lscy

z XM w. 361.

Ostrowjs dwie wsie tej nazwy

361.

Ostroróg, ])raojciec rodu szla-

checkiego polskiego szcze])0-

wego dwudziestego 134.

Ostrorogów ród 267.

Ostrów, gród sowiaski 7.

Ostrowit I—XVIII rycerze pol-

scy z XII Av. 361.

Ostrowite, omnacie wsi tej na-

zwy 256, 361, 362.

Owita zaoyciel szlskiego

grodu Owicimia 196, 197,

198, 232.

Owicim gród szlski 196, 198,

232.

Otto cesarz 955, 4.

— biskup bamberski 1124, 221.

— AYszeborowicz syn Wszebora

II, 1161, 278, 280, 301.

Owad I, ]3raojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Owadów 158.

— II, rycerz polski z Xl w.

362.

— wie 362.

Ozór, praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Ossoryów- Sza-

row 108, 150.

Paclaw rycerz polski z XII w.

362.

— wie 362.

Padniewo "wie 268, 269.



— 422

Padniewskicli ród 269.

Pajczno wie 242, 283.

Pakosaw 1, rycerz polski z XII

w. 223, 226, 23.^, 362.

— II komes 1145, 258, 362.

— III rycerz z XII w. 362.

— syn Lasoty, wojewoda sando-

mirski 1227, 288, 289, 314,

315, 316.

— Henrykowicz, ziemianin szl-

ski 1231, 319.

Pakosaw, ti-zy wsie tej nazwy

3(;2.

Pauka, proklamacya herbowa

toiograticzna 116, 117.

Palmir I, II, rycerze polscy z XII

w. 362.

Palrairowo dwie wsie tej nazwy

362.

Paecznica wie 235, 236.

pancerniki (loricati) 16.

Panigrod wie 252, 2.53.

pastwa polskiego zawizek 1 77,

178.

Paparona beri) 67.

Paprocki autor 105.

Parady, klasztor tame 266,

319.

Partici wie 278.

Pastuchów wie 238.

Pawe komes santocki 1124, 221.

— czyli Szaw el z Koskiego ko-

mes 1145, 283.

— brat Wyszoty, rycerz 1150,

267.

— brat Czemy 275.

— Górka czenik biskupa krak.

1225, 318.

Pejan kanclerz, potem biskup

poznaski 1146, 285, 309.

Pecznica wie 227.

Peczyce dwie wsie tej nazwy
362.

Peczyn, trzy wsie tej nazwy

362.

Peczyska, trzy wsie tej nazwy
362.

Peka I—VIII, rycerze polscy

z XII w. 362.

— biskup krak. 1187, 295, 299,

301, 307.

Petryczyn Wacaw 1455, 98.

Pcaw 1—VI, rycerze polscy

z XII w. 362.

Pcaw, dwie wsie tej nazwy

362.

Pcawice, czteiy wsie tej nazwy

362.

Pclawa, ona Godzisawa, 288.

Pkosaw I, II, III, rycerze pol-

scy z XII w. 362.

Pkosaw wie 362.

Pkosawice wie 362.

Pkosz I, rycerz polski z XII w.

362.

Pkoszew wie 362.

Pslaw I, II, rycerze polscy

z XII w. 363.

Psawice dwie wsie tej nazwy

363.

Piasek, ])raojciec rodu szlache-

ckiego ])olskiego Piaszcznów

147.

Piast (Bolesta) syn Popiela II

Ciwociszka i dynastya Pia-

stów 12, 13,29,30, 35, 38,48,

66, 70, 141, 182, 192, 195, 209.

Piastów stannica 291.

Piast I—Al, rycerze polscy z XII

w. 363.

piast godno, urzd nadworny

8, 38.

Piast Avie 368.

Piaskowo wie 363.

Piastoszyn wie 363.

*iastów wie 3()3.

Piastenthal wie 3(i3.
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Piastowskie piasl<i ."lio.

l'iel\ary wie nnrokowa 17, ]<S.

IMekosinski autor 1 Ki.

Pielesz herb 121).

Pielgrzym, praojciec rodu szla-

ciieckiego ])olskiego Pielgi'zy-

ui(')\v UiS.

Pierzchaa, praojeiec rodu szla-

checkiego polskiego Pierzclia-

lów Rochów l.")7.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 157.

Pikost, ojciec Pikostka, pra-

ojca rodu szlachecldego pol-

skiego Pikostków 1G8

Pijan I

—

IV rycerze polscy z XII

w. 3G3.

Pijanów wie o(Jo.

Pijanowice wie 363.

Pilchutkowo wie 256.

Pila, praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Pilawitów 24,

153.

Pilawa herb i proklamacya her-

bowa imionowa 24, 153, 154,

wygld rodniowieczny tego

herbu 153.

Piotrek Wlost lub AMostowicz,

Dunin, zaoyciel kujawskiego

grodu Piotrkowa 72, 99, 196,

212-217, 228—241, 243, 244,

246, 257, 262, 270-272, 276,

281—284, 287, 293, 297," 312;

jego ywociarz 228, 232 : jego

stannica 217, 244.

Piotr biskup wrocawski 1074,

218, 249.

— arcyb. gnie. 309.

^ Bodztowicz Stary, komes

1153, 210, 271.

— podkanclerzy 1189, 308.

— VT komes, brat Bogusawa
V, 297.

— Czesawicz 1209, 315.

— Detlepowicz 1231, ."115.

— JJobiestawowicz z Praiidocina

1228, 315.

— Dobieszewicz 12;)1, ."JK).

— Dzieryla'ajowicz ziemianin

sieradzki 1233, 31(;.

—Gocisawicz, [)odsdek iiiazn-

wiecki 1218, 318.

— llrostlewicz 1228, 319.

— Jadnikowicz 1216, 'M'.).

— Jaksonowicz 1203, 319.

— Jakuszowicz 1175, 289.

— Sawnikowicz, syn Sawnika

I, 273.

— Trojanowicz syn 'i'rojau;i II

1206, 295.

— V Wilkowicz, syn A\'ilka 111

1189, 296.

— Wszeborowicz Stary, komes,

syn Wszebora III, palatyn ku-

jawski, kasztelan kruszwicki

1176, 216, 217, 231, 235, 239,

270, 276, 297, 301, 302, 303,

304, 305, 306.

— Zbyutowicz, syn Z byuta J,

1153, 253, 273.

Piotrków gród kujawski 117,

195, 244.

Plusz szwagier Gotszalka 1066, 5.

Plagodyna wie 279.

Pock gi'ód mazowiecki rubie-

owy 16, 18, 196, 303; biskup-

stwo 316, 320; Icapitula kate-

dralna 296, 298: koció NP.

Maryi na przedmieciu 221, 277.

Pomie, praojciec rodu szlache-

ckiego Pomieczyków- Zado-

rów 168.

Posk, gi-ód mazowiecki 196.

Powce 71, 251.

Pniejna, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Cwalinów-

Pniejni(')w 152.
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Pniejnia, proklamacya herbowa

imionowa 62.

Pobd I, praojciec rodu szla-

clieckiego Pobdziów 168.

— II, rycerz polski z XII w.

Pobdzie wie 36o.

Pobiedziska gród wielko]iolski

ródkrajowy 195.

Pobóg, praojciec rodu szlache-

ckiego ])olskiego Pobogów 157.

Pol)(')r I, II, iTcerze polscy z XII

w. ;}(!/).

Poboj-z wie SlJo.

Poborowice wie oGo.

Pociejów ród 1G7.

Podbor 1—VL rycerze ])olscy

z XII w. oGo.

Podborze, cztery wsie tej nazwy
;563.

Podborz, (I wie wsie tej nazwy 3G3.

Podcibor I, rycerz jiolski z XII
w. 3Go.

Podciborz wie oGri.

Poddomarad I, rycerz

z XII ^y ;!G;;5.

Poddoniaradz wie 363.

podgrodzia 15.

Podlulioniii- I. rvcerz

z XII w. ;;G3.

Podluijoniirz wie 363. ^ </

Pogoni polska herb U?f^ ^ ^
pokolenia rycerstwa polskiego
wieków rednich czyli szhichty

polskiej 26, 27, 28.

pokolenie pierwsze 801—833.
— drugie 834— 8GG, 144.

— trzecie 867-900, 151.

— czwarte 901—933, pite 934—
966, szóste 9G7— 1000, 180.

— siódme 1001—1033.
— ósme 1034-1066,
— dziewite 1067—1100, 210.

— dziesite 1101—1133, 221.

po Iski

polski

pokolenie jedenaste 1134— IIGG.
249.

— dwunaste 1167—1200, 285.

Pol, praojciec rodu szlacheckie-

go Policów 168.

Polacy 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,

16, 19, 22.

Polan I

—

V, rycerze polscy z XII

w. 364.

Polanowo wie 364.

Polanowice, cztery wsie tej na-

zwy 3(i4.

Polajiin I, rycerz polski z XII

w. 364.

Polaninowice wie 364.

polskiego pastwa pocztek 15.

Polabianie 3.

Polaj I, II, rycerze polscy z XII

w. 363.

Poajewo, dwie wsie tej nazwy
3G3.

Polan, ojciec Polanka, zaoy-
ciela grodu Poaca 181, 363.

Polanek, zaoyciel maopolskie-

go grodu Poaca, 198.

— praojciec rodu szlacheckiego

polskiego Polaczów 176, 181,

191.

Poaniec gród malo])olski rujie-

owy 16, 176, 190, 191, 198,

363."

Poukoza, praojciec rodu szla-

ckiego polskiego •Olichgów-

Poukoziców 169.

Polukozic ród i proklamacya

lierbowa imionowa 168, 275.

Pomian I praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Pomianów
24, 169.'

— II—IX, rycerze polscy z XII

w. 279, 364.

— trzy wsie tej nazwy 364.

— proklamacya herbowa imio-

nowa, 169.
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Pomianów wie StU.

— ród szlachecki polski "273,

27i).

Pomianowa wie ;j(J4.

Pomianowo dwie wsie tej nazwy

3G4.

Pomost, pnidyaasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskie-

go dwudziestego pierwszego

22, 134.

pomorska wyi)ra\va 211.

pomorski komes i uzurpator

Gniewomir I 225.

Pomorze i Pomorzanie 7, 218,

219, 221, 222, 223.

Pomys r, rycerz polski z XII

w. 364.

Pomysów wie 364.

Popiel I Leszkowicz, syn Leszka,

III (Samona) 10, 13, 52, 129,

177.

— II Chwociszek, ksi polski

12, 13, 19, 23, 29, 30, 126, 129

146, 177, 178. 192.

— III Chwociszkowicz, prady-

nasta rodu szlacheckiego szcze-

powego pierwszego Popieli-

dów 22, 30, 49, 50 52, 80, 97,

126, 129. 178.

— IV do X, rycerze polscy z XII

w. 364.

Popielidzi, ich dynastya 10, 29,

30, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 66,

70, 73, 79, 102, 111, 122, 123,

125, 137, 138, 140, 141, 146,

152, 153, 15G, 157, 161, 176,

177, 182, 183, 184, 218, 225,

251: ich stamiica 48, 49, 124,

126.

Popielów, waciwa nazwa na

Gniezno 195.

— dwie wsie tej nazwy 364.

Popielewo, pi wsi tej nazwy
364.

Po])owo wie 244.

Poppo Inskup krakowski 1014,

209.

Porad i, ii, rycerze polscy z Xii

w. 364.

Poradów wie 364.

Poradowo wie 364.

Poraj 1, brat w. Wojciecha,

praojciec rodu szlacheckiego

])olskiego l'oraj(')\v 97, 10],

199.

— II—IX, rycerze i)olscy z XII

w. 364.

— proklamacya herbowa iuiio-

nowa 97.

— siedm wsi tej nazwy 364,

365.

Porajów ród szlachecki polski

282, 289, 291.

Porba proklamacya herbowa

topograficzna 116.

Poroni, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Poroniów 97,

232.'

— proklamacya herbowa imio-

nowa 97.

Poronin wie 232.

Poroni wie 232.

Poruba (Porba) proklamacya

herbowa topogTaficzna 97.

Powist praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Ossoryów-Po-

wistów 97, 160.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 97.

Potok wie 259.

potomkowie modsi dynast(')w

polskich 26.

Poturga, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Poturgów 97,

169.

— proklamacya lierbowa indo-

nowa 97.
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Powab, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Powabów 97,

lfi9.

Powaby, ])r<)klamacya herbowa

imiouowa !)7.

Powaa, syn Popiela IIJ Chwo-
ciszkowicza, praojciec rodu

szlacheckiego polskiego Ogo-
czyków - Powaów 24, 50, 97,

152.

— herb, ród i j)rokhuuacya liei'-

bowa imiouowa 49, G5, 66,

123, 125, 18;!, 218.

Powit I, II, rycerze ])olscy z XII

w. i56ó.

Powidz dwie wsie tej nazwy

365.

Pozdzieii wie 260.

Pozna I, zaoyciel gi"odu wiel-

kopolskiego Poznania, prady-

nasta rodu szczepowego pol-

skiego szlaclieckiego trzydzie-

stego dziewitego 23, 139, 195,

365.

— II, ojciec ]\[arcina 1\', 29.j,

365.

Pozna gród wielkopolski sród-

krajowy 15, 16, 18, 23, 195;

klasztor szpltalnik(')W tame
309.

— wie 365.

Prandocin wie, gniazdo rodowe
Prandoty I 117, 232, 244, 245,

269; klasztor Cystersów tame
269, 293.

z Prandocina, patrz Dobiesaw.
— |)atrz \Msaw.
Prandota I, rycerz polski 1119/

1124, 211, 232, 244, 245, 269,

280, 283.

— II, syn Prandoty 1, 1153, 244

269, 293, 315.

— lir, IV, rycerze polscy z XII
w. 365.

Prandocin wie 365.

Prandotów wie 365.

pradynastowie rycerstwa pol-

skiego wieków rednich 142,

144, 174, 175, 179.

— linij modszych rycerstwa pol-

skiego 26, 145, 146.

Prawadostów wie 257.

Prawda, praojciec rodu szlache-

ckiego ])olskiego Prawdziców

98, 169.

— lub Prawdzie, herb i prokla-

macya herbowa imiouowa 98,

172," 173.

Prawdzicówna, nielubna ona
Wadysawa Hermana, matka

Zbygniewa 217.

Prawta I, II, rycerze polscy

z XII w. 365.

Prawcin wie 365.

Prawcice wie 365.

prawojewodowie 25.

Predocin wie 269, 365.

Prdocinek wie 365.

pri>Haf< 298.

prmceps pahtcii 299.

— milicie 205, 301.

Probo I, rycerz polski z XII w.

365.

Proboowice wie 3(i5.

proklamacye herbowe, haso 21,

25 : najstarsze imionowe i pó-

niejsze topograficzne 29, 116,

117, 119, 121, 125, 130, 145,

1 79 ; })roklamacyj imionowych

zmiana w razie mierci ojca

121.

Prokuj, syn Ziemomysa 182.

Promir I, rycerz polski z XII

w. 365.

Promirz wie 365.

Proporzec herb 98.

Prosimir rycerz 11701180, 288.
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Piosz I - IV, rycoi-ze |)()l.soy z XII

w. ."(i.').

l'roszó\v wie 3('>5.

Proszowice dwie iiiiejscowoci

tej nazwy JW!').

Proszówki wie 3Gó.

I*rotwa, praojciec rodu szlache-

ckiego ])olskiego Protwiczów

ig;i.

Prus, Prusak, herb i proklania-

cya lierliowa iinionowa 98,

211.

— 3° herb 13(5.

Przcaw I, rycerz polski z XJ1

w. 3(i.).

PrzcaAV wie 3()5.

Przeltor rycerz polski 1170/1180,

288.

Przeborowice wie 3(ió.

Przebd (Przebda) I, II, ryce-

rze polscy z XII w. 3().5.

Przebendowo wie 365.

Przebendzino wie 3(i5.

Przecaw I rycerz ]iolski z XII

w. 273.

— II, 1170/1180, 287.

— Ul, 1170/1180, 287.

— IV' Jarautowicz 117(i, 292.

— V—VII, rycerze polscy z Xn
w. 36fi.

— Bohiisawicz 1218, 312.

Przecaw, trzy wsie tej nazwy
366.

Przedbor imi 23, 119.

— I—III, rycerze polscy z XII

w. 366.

Przedborów wie 366.

Przedbórz dwie wsie tej nazwy

366.

Przedecz, gród kujawski rcjd-

krajowy 17, 23, 19.3, 197, 366.

Przedek (Przedbor) zaoyciel

grodu kujawsl^iego Przedecza,

jeden z pradynastów' szlachty

polskiej 23, 196, 197, 3(;6.

Przedsaw imi 23.

— I rycerz ])olski z XII w. 36)6.

Przeslawice wie 36{).

Przedwój I, II, rycerze polscy

z XII w. 23, 366.

— Icomes 11.53, 274.

Przedwójewo wie 366.

Przedwojowice wie 'MiC).

Przeginia proklamacya herl)owa

topograficzna 98, 116, 117.

Przeaj, brat Budziwoj a 308.

Przemt, gi-ód wielkopolski ród-
krajowy 17, 195.

Przemyl syn Leszka III, ksi
zgorzelick 7.

— I

—

VI, rycerze polscy z XII

w. 36().

Przemyl miejscowo 3(56.

Przemysaw, dwie wsie tej na-

zwy 366.

Przemysów wie 366.

Przemysowo wie 366.

Przemysawów wie 366.

Przerad I, II, rycerze polscy

z XII w. 366.

Przei'adz wie 366.

Przeradowo wie 366.

Przerowa proklamacya herbowa

topograficzna 98, 116.

Przewieczany wie 2.54.

Przosna, proklamacya herljowa

topograficzna 98, 116.

Rak, praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Raków-Warnia-

witów 99, 151.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 99.

Rakiew lul) Rakwa, praojciec ro-

du szlacheckiego polskiego

kuczabów-Rakwiczów 99, 150.

Rakoszyn wie 259.
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Raków wie 259.

Rakwicz, proklaniacya herliowa

imioiiowa 99.

Ramiilt, praojciec rodu szlache-

ckiego Ramultów 99.

— rycerz 1170/1180, 287.

— ]iroklamacya herbowa imio-

iiowa 99.

Rasteza, ksi wielkouiorawski

192.

Ratuhl praojciec rodu szlache-

ckiego ]iolskiego Ratudów
100, IGO.

— T, II, rycerze polscy z Xn
w. oG9.

Ratulów wie 3G9.

Ratultów wie 3G9.

Ratyniir I, rycerz polski z XII

w. 2o.").

— II 1149, 2GG.

Ratyslaw I, rycerz polski z XII

w. 369.

Ratyslawów wie 3G9.

Rawa gród mazowiecki ródkra-

jowy 17, 196.

— zaoyciel grodu Rawy a za-

razem praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Rawiczów

100, 180, 19(;, 247, 2.35.

Rawicz ród i proklainacya her-

bowa imionowa G9, 100, 180,

196, 246, 249, 255, 297, 317.

Raga, praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Rgów 100, 148.

— jiroklamacya herbowa imio-

uowa 100.

Ren rzeka 185.

rekonsolidacya rodów szlache-

ckich 120, 130, 131, 146, 318.

Reszyca i)roklamacya herl)owa

100.

Rbieszyce wie 259.

Rgielsko wie 252.

Robert zrazu biskup wrocawski

nastpnie ]»isku]i krak. 1143,

235, 309, 310.

Roch, praojciec rodu szlaclie-

ckiego polskiego Pierzchalów-

Rochów 100, 157.

— proklamacya iei-l30wa imio-

nowa i ierb 74, 100.

Romir I, rycerz ]iolski z XII

w. 3(i9.

Romirowa wie 369.

rody szczepowe szlacity ])olski('j

22, 52, J28.

Rogal praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Rogalów 100,

148.

Rogala lierl) i i)roklaniacya her-

l3owa imionowa 59, 62, 100.

Rogi proklamacya ierbowa 100.

Rogono gród wielkopolski ród-

krajowy 17, 195.

Rokemberg prolilamacya 100.

Rola pi-aojciec rodu szacheclce-

go polskiego Roliczów 101,

169.

— proklamacya herljowa imio-

nowa 101.

Roman ksi halicki 299.

— ]>raojciec rodu szlacheclviego

polskiego Baranicirogów -Ro-

manów 100, 169.

Romany, ])roklamacya ierliowa

imionowa 100.

Rosaw I, rycerz polski z XII

w. 369.

— brat Alberta de Dysz, rycerz

1176, 309.

Roslawowice wie 369.

Rostafiiislvi autor 29.

Rostoki gród sowiaski 7.

Rostygniew z on Litobii, ry-

cerz 1150, 268.

Romir I, rycerz jiolski z XII

w. 369.

Romierz wie 3(39.
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lv(')\viii;i proUlainacya licrlidwa

101.

Ilóa licrb szlachecki KU.

Roek Dzierykrajowiez, zieiuia-

II i 11 wielkopolski \'2','i'.], .'SI (i.

Kozdal czy Roshiw, ojciec Jana

Koziuiar |)i'aojciec rodu .szlache-

ckiego polskiego Rozmiarów

101.

— herl) i proklaiiiacya herliowa

iuiioiiowa 101, KiT.

Roz])r/,a griid kujawski ródkra-

jowy 17, i;i.').

— proklainacya herbowa topo-

graficzua lUl, 11 fi.

Róygroch, wiec tame oOl, 31 '2,

sis, 318, 319.

Rubiech praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Ruliieszów

101.

Rubiesz proklamacya herbowa

imionowa 101.

Ruczaba proklamacya herbowa

101.

Ruda gród wielkopolski ród-

krajowy 17, 195.

Rudnia wie 265.

Ruja wyspa 7.

Rulikowski autor V2
runa i jej czci skadowe: laska

i znami 123, 124; w ogóle

120, 207.'

— tyr 20, 25, 26, 30, 38, 49—
—51, 133, 153, 154, 158.

— yr 50, 51, 272.

— logr 133.

— mach' 220.

Ru 15, 135, 144, 151.

Rusibor I, rycerz polski z XII

w. 3(i9.

Rusiborz wie 369.

Rusin 103.

Ruszków wie 238.

Ruziec gn')d uiazowiccki 196.

Ruowa wie 275.

Rypin gród mazowiecki 1!h;.

— wie 275.

Rzef)iu wie 252.

Rzeplice wie 299.

Rzetnia wie 316.

Sadogost 1, rycerz polski z XII

w. 369.

Sadogoszcz wie 369.

Salome ksina 1143, 246,250,

251, 252.

Sala praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Nawrotuików-Sa-

lawów 10], 102, 169.

Salawa, proklamacya lierbowa

imionowa 101, 102.

Salawów-X"awrotnikó\v r()d szla-

checki polski 160.

Sambor imi 119.

— I

—

IV, rycerze polscy z XII

w. 369.

Sambor ksi Pomorza gda-
skiego 278.

Samborz, dwie wsie tej nazwy

369.

Samborzec wie 369.

Samborek wie 3(i9.

Samogost I ryeerz polski z XII

w. 369.

— wie 278.

Samogoszcz wie 295, 369.

Samon (Leszek III) kupiec fran-

koski 623, ksi Winidów

7, 8, 9, 13.

Samson, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Samsonów-
Wattów 102, 112, 157.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 102.

Samsonów^-NYattów ród szlache-

cki polski 157, 170.
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Sandomir, zaoyciel maopol-

skiego rubieowego grorlu San-

domirza 189. 192, 198, 370.

Sandoinirz gród rubieowy ma-

opolski 10, 18, 189—182, 198,

370.

sandomirska dzielnica 300.

Sanogost 1 rycei-z polski z Xn
w. 370.

Sanogoszcz 370.

Santok gród wielko])olski rubie-

owy IG, 194.

santocki kasztelan : komes Pa-

we 1124, 221, 222.

Sas Jula, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Sasów-

Dragów 102, 120, 143.

Sasi 10, 11, 14, 19.

Sasin I—111 rycerze polscy z XII

w. 270.

— rycerz 11 Cl, 27().

Sasino, dwie wsie tej nazwy
270.

Sasinowa wola, wie 270.

Sd 1, ojciec Sdka, zaoyciela

maopolskiego grodu Sdcza,
lOG, 181.

— II rycerz polski z XII w.

227, 370.

— III rycerz polski z XII w.

370.

— Dobiesawicz z Prandocina

1231, 315.

Sdowo wie 370

Sadek, syn Sda, zaoyciel ma-
opolskiego grodu Sdcza czyli

Scza, praojciec rodu szlaclie-

ckiego polskiego Sdkowiczów
106, 17(;, 181, 191, 199.

Sdkowiczów ród szlacliecki pol-

ski 199.

Sdecz czyli Scz, gród i-ubie-

owy maopolski IG, lOG, 17G,

190, 191.

Scibor (Siebor) I — \'l!, rycerze

polscy z Xli w. 370.

Sciborz Avie. 370.

Sciborze wie 370.

ciborzyce dwie wsie tej nazw\-

370.

"

Scieborzyce wie 370.

Sciboi-owice wie 370.

Secema 1— 11, rycerze polscy

z XII w. 370.

— komes 1143, 2ó3. 2.)4.

Secemin, dwie wsie tej nazwy

254, 370.

Sedebd rycerz 1170/1180, 287.

senior, seniorat, jako [)odstawa

dziedziczenia stolca ksicego
u Sowian zaciodnich 2, 3, 4,

10. 11, 13, 2.'), .50, 120, 129,

145, 171. 179.

senioracka czyli wojewodziska
godno 50 ; senioracka linia

145.

Senlód wie 2G1.

Serbia, Serbowie 3, G, 7, 2G2.

Sdowice wie 241, 370.

Sdzimir 1, ryceiv, polski z XII

w. 370.

Sdzimirowice wie 370.

Silziwój I, rycerz polski z XII

w. 370.

— 1149, 2GG, 267.

— annalista 236.

Sdziwojewo wie 2()7, 370.

Shupno wie 278.

Sibnus (moe Sebero) 1154, 274.

Sidzina wie 254.

Sieciech (Sieciej, Sietej, Sietech)

I—^'11, rycerze jiolscy z Xli

Av. 371.

— imi 191.

— 1 palatyn Wadysawa Her-

mana zaoyciel maopolskie-

go grodu Sieciechowa, 13G,

192, 204, 210, 211, 212, 218,
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211), -i-'!), -JIM;: j('i;() staiinica

•212.

Sieciecli 1187, 277.

— II ojciec Siiiyla II Sicciccho-

wicza 2!)(i, 2!IS.

Sieciechów, l^hh! iiial()])<)lski ru-

bieowy Ki, IIH), r.)2; klasztor

Benedyktynów tuiiic 2(11.

— wie ;571.

Sieciecliowice, dwie wsie tej na-

zwy 253, o71.

Sieciejowice Avie ;)71.

Sietejów wie 371.

Sietesz wie 371.

Siekiera, praojciec rodu szlache-

ckiego ])olskiego Siekierzów

102.'

Siekierz, herl) i proklamacya

herbowa iiuionowa 102, 124.

Siembor I, rycerz polski z XII

w. 370.

Siemborze wie 370.

Siemian, syn Leszka 111 ksi
sowiaski 7.

— I, U, III, rycerze polscy z XII

w. 371.

— Dziwiszowicz, syn Uziwisza

1170/1180, 248, 288.

Sieniianów wie 371.

Sieinianowo wie 371.

Siemianowice wie 371.

Siemirad I rycerz polski z XII

w. 371. s

Siemiradz wie 371.

Siemir 1, II, rycerze polscy z XII

w. 371.

Siemierz wie 371.

Siemorad I, rycerz polski z XII

w. 372.

— wie 372.

Siemowit syn Leszka III, ksi
sowiaski 7.

— syn Piasta 12, 38, 157, 176,

178.

Sierad (Swierad; I I\ , ryct-izi-

polscy z XII w. 371

Sieradz, gród kujawski l!t5, \'.h.

sieraiJzka ziemia 101.

Sieradza wie 371.

Sieradowice wie 371.

Sieradzice wie 371.

Sierakowo wie 250.

Sieroslaw I—VI, rycerze polscy

z XII w. 371.

— trzy wsie tej uazwy, 371.

Sieroslawice trzy wsie tej nazwy,

371.

Sierosz I , II , rycerze ])olscy

z XT1 w. 371.

Sieroszewo wie 371.

Sieroszewice wie 371.

Sierpsk, gród mazowiecki 1!m;.

Siesaw (Swieslaw) I, rycerz pol-

ski z XII w. 371.

Siesawice wie 371.

Siestrzeniec praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Siestrzeii-

ców 102.

— proklamacya herbowa iniio-

nowa 102.

Siestrzewit I, rycerz polski z XII

w. 372.

Siestrzewitów wie 372.

Skandynawce 22, 123, 132, 139.

232.'

Skarb, praojciec rodu szczepo-

wego szlacheckiego polskiego

pitnastego 22, 132, 148, 224.

Skarbek praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Skarbków-

Awdaców 132, 148, 221.

— Micha Stary z Góry 222.

Skarbków^-Awdaców ród szla-

checki polski 132, 148, 221,

223, 224, 226, 258: stannica

tego rodu 225.

Skarbimir (Skarbek) I—^'I, ry-

cerze polscy z XII w. 372.
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^kai-bimir I, komes ])alatyii Bo-

lesawa Ki-zywoiistego, 223,

226: jego bunt 223.

— II, 1119/1124, 224, 225, 226.

Skarbiry 1 rycerz polski z XII

Skarbislaw I, rycerz polski z XII

w. 372,

Skarbislawice wie 372.

Skarbkowa wie 372.

Skarbosz I—III, rycerze polscy

z XII w. 372.

Sbarboszewo, dwie wsie tej na-

zwy 372.

Skarbieszów wie 372.

Skarysz()w wie 252.

Skideski \\'alenty szlachcic

szlski 73.

Skotniki wie narokowa 18,259.

Skowina proklamacya herbów

imionowa 102.

Skowronno wie 260, 285.

Skriowo wie 242, 283.

Skrobisz wie 238.

Skrzydo herl) szlachecki 102.

Ski-zydlów-Kopaczów ród szla-

checki polski 164.

Skrzynno proklamacya herbowa

topogTaficzna 102, 106.

— hrabstwo, dobra 229, 230,

233.

ze Skrzynna Piotr Duczyk ko-

mes 235.

— patrz Piotrek Wlost.

Skrzyscy Duninowie abdzie
23().

Skwirzyn, gród sowiaski 7.

Sleporód (Snieporód) pradyna-

sta rodu szczepowego szlache-

ckiego polskiego trzydziestego

drugiego 102, 138.

— proklamacya herl^owa imio-

nowa 102.

Sie] )owron (lepygawron) pra-

ojciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Bujnow-Milanów-Slepo-

wronów 71, 103, 1,56.

— herb, ród i proklamacya her-

bowa imionowa 58, 103, 122,

155.

Slizie, praojciec ro(ki szlache-

ckiego polskiego Slizieniów

103.

— proklamacya herliowa imio-

nowa 103.

Slabomir I, II, rycerze polscy

z XII w. 372.

Saboiuirz, dwie wsie tej nazwy

372.

Sabosz (Sawosz) I—V, rycerze

polscy z XII w. 372.

Sal)oszew wie 372.

Saboszów' wie 372.

Saboszewice dwie wsie tej na-

zwy 372.

Saw, Sawa, Sawek I

—

IX ry-

cerze polscy z XII w. 372.

— komes 1154, 274.

Sawcice, dwie wsie tej nazwy

373.

Sawcin, dziewi wsi tej na-

zwy 373.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 103.

Sawów wie 372.

Sawno, dwie wsie tej nazwy

372.

Sawili, dwie wsie tej nazwy

372.

Sawice, dwie wsie tej nazwy

372.

Sawków, dwie miejscewoci tej

nazwy 372, 373.

Slawoszyn wie 372.

Sawta, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Saw-cinów

103, 107, 158.
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Slawta II—XIII i-ycerze ])o]8cy

z Xli w. 373.

Sawnik syn Zbyhita 1, 2r)3.

— syn Sawnika I Zbylutowicza

273.

— Zbyhitowicz 1153, 212.

— ojciec Gawa Slawnikowcza

•JH7.

Sawno wie 274, 294.

Sawomir syn Dragowita obo-

tryckiego 817, 3.

Sawosz I, rycerz polslvi 1134/

1150, 250.

Sawoszyn wie 372.

Slodziej praojciec rodu szlaclie-

cldego polskiego Krzywos-
dów - Niesobiów - Sodziejów

103, 152, 153.

— proklamacja Iierbowa imio-

nowa 103.

Soce praojciec rodu szlacie-

ckiego polskiego Soców 150.

— herb 103.

Sosk gród kujawsko-mazowie-

cki 195, 196.

Sowianie, znaczenie tego wy-

razu 1 ; zaciodnio-pónocni 2,

14; zaodi"zascy 7, 137: lechic-

cy 11,24; uycko-serbscy 263.

Sowiaszczyzna 11.

Subica, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Slubiców^-Tu-

rzynów 103, 160.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 103.

Sup Domasawicz, podkomorzy

Hem-yka Brodatego 1209, 316.

Supia 292, 293.

Smgor I rycerz jjolski z Xn
w. 373.

Smgorzów wie 373.

Smiara, pradj^nasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskie-

go jedenastego 104, 132.

Smiara 2)ro]vlamaeya hei-howa i-

iiiionowa 104.

Smiarów ród szczepowy szlache-

cki polski jedenasty 132, 148,

160.

Silili I—XII, rycerze polscy z Xri

w. 373.

Smiów, oni wsi tej nazwy 307,

373.

Smilowo wie 373.

Smilowice, trzy wsie tej nazwy
373.

Smogor 1—VIII, rycerze polscy

z XII w. 373.

Smogorzew, dwie wsie tej na-

zwy 373.

Smogorzewo, dwie wsie tej na-

zwy 373.

Smogorzów, cztery wsie U'} na-

zwy 373, 374.

Smora, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Gozdowów-
Smorów 104, 169.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 104.

Smy I, rycerz jDolski z XII w.

227.

— II Sieciechowicz, s}ti Siecie-

cha II, 296.

— III Bodztowicz, syTi Bodz-
ty II 1166, 259, 270, 285,286,

307.

Snowid I, rycerz polski z XII

w. 374.

Snowidowo wie 374.

Sobiejuchy proklamacya herbo-

wa imionowa 115.

Sobiesaw syn Leszka III, ksi-

na DaHgi'odzie 7.

Sobór (Wszebor) I rycerz polski

z XII w. 374.

Soborzyce wie 374.

Sobótka, koció NP. Maryi tam-

e 237.

28
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Sobowit I, rycerz polski z XrT

w. 374.

Sobowidz wie 374.

Sochaczew, gród mazowiecki

196.

Sokola ,
proklamacya herbowa

imionowa 24, 104.

Sokolniki wie narokowa 17.

216.

Sokó praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Sokoów 24.

104, 169.

Sorkwit I, rycerz polski z Xli

w. 374.

Sorkwity wie 374.

Spicygniew Jakubowicz z Je-

mielna 1230, 320.

Spicymir, syn Leszka III, ksi
sowiaski 7.

— zaoyciel kujawskiego gi-odu

Spicymirza 23, 189, 196, 197.

— (Spytek) II—IV, rycerze pol

scy z XII w. 374.

Spicymirz gi-ód kujawski ród-

krajowy 17, 23, 189, 195, 197,

374.

— miejscowo 374.

Spicza wie 261.

Spitygnicw, syu Leszka III, ksi-

sowiaiiski 7.

— rycerz 1145, 258.

Spytków wie 374.

Spytkowice, dwie wsie tej na-

zwy 374.

Sroczyclinóg - Wadawów ród

szlachecki polski 170.

roda, gród wielkopolski ród-
krajowy 195.

Stachów wie 26(>.

Stadnicki 116.

Stalmir I, rycerz polski z XII

w. 374.

Stalmirz wie 374.

Stacz praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Nabramów-
Staiiczów-Waldorfów 104, 169.-

Staiiczowie proklamacya herlio-

wa imionowa 104.

Stanisaw bisk. krak. 1(I72. 211.

— II—X, rycerze polscy z Xli

w. 374.

— dwie wsie tej nazwy 374.

Stanislawice. ])i wsi tej nazwy

374.

Stanisawowice wie 374.

Stanisawowo dwie wsie tej na-

zwy 374.

stannica, znak stanniczy chor-

giewny 20, 21, 24, 25, 26, 120,

122, 123, 160: ich formowanie

26; stannice runiczne 122, 123,

160: seniorackie 51, 121, 122,

123, 128, 145: linij modszych

28, 121, 122, 123; .stannic for-

ma pierwotna pogaska i u-

wicona chrzecijaska 128:

gode stanniczyci odmiany 25,

207 : stannic uszczerbianie 25

:

uherbienie 123;

— Popielidów 48: starego Kor-

czy 2(X): rodu Skarbków 225;

rodu .abdziów 214, 215;

fundatora klasztoru strzelnie-

skiego 215: Degnona II 251;

yrosawa bisk. wroc. 290;

Werszowców 247 ; Wszebora

II 246: Piotra Wszeborowicza

305 ; Imienia Wojsawicza z o-
sosiny 220; Piastów 466.

Starogród czyli Staremiasto (Al-

denbui-g) 11.

— gród wielkoj)olski ródla-ajo-

wy 17, 195.

Staroma praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Staromów

104, 169.
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Staroma proklamacya herbowa

imionowa 104.

Staryko prad}Tiasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskie-

go dwudziestego ósmego Sta-

rzów 22, 104, 13G.

— proklauiacya herbowa iniio-

nowa 104.

Starychkoui czyli Zaprzaców
ród szlachecki polski 109, 114,

212.

Starzów ród szczepowy szlache-

cki polski dwudziesty ósmy

55, 80, 100, 109, 114, 150,

156, ICO. 210, 212, 219, 220,

221, 228, 2.-)0, 256, 257, 294;

linia maopolska 253, 296, 297,

298, 315 ; linia paucka 253,

273, 274, 297.

Starz proklamacya herbowa i-

mionowa 104.

— I, II, rycerze polscy z XII

w. 374.

Starzyn wie 374.

Starzyno wie 374.

Staszek, syn Siawnika I Zbyu-
towicza 273.

Stefan, arcyb. gniezii. 1028, 209.

— bik. kujaw. 1187, 309.

— biskup pozna. 1148, 285,

309.

— biskup lubuski 1149, 285,

309.

— I komes, stolnik 1161, 280.

— II, 1177,292, opiekun synów

Wszeborall, 246

— syn ksicia Mieszka Starego

303. 304.

— Budziwojowicz 1203, 314.

— syn Andrzeja, kasztelan bo-

leslawicki 1223, 311.

— Dobieszewicz 1231, 316.

Stembark proklamacya herbowa
imionowa 105.

Stpota ojciec Mikoaja II, 292.

Stojgniew brat Nakona obotry-

ckiego 955.

— I pose Bolesawa Chrobrego

do cesarza 200.

— II 1134/11.30, 250, 375.

Stojgniewicze Konrad i Mojek

1177, 293.

Stogaiewice wie 375.

Stojsaw I komes 1145, 255.

— II rycerz 1170/1180, 287.

Stójsawie wie. 255.

Stomir rycerz 1177, 292.

Straszewo wie 252.

Strk, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Strczów 105,

169.

Strcz, proklamacya herbowa

imionowa 105.

Stronczyski autor 201,203, 212.

Strzaa, pi'aojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Strzaów 24,

105.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 105.

Strzaowie szlachta 105.

strzaa widelec i pouwidelec

154.

Strzegom gród szlski 137, 138,

196, 197, 198, 238.

Strzegomia, proklamacya herbo-

wa imionowa 105, 318.

Strzego I, pradjTiasta rodu

szczepowego szlacheckiego

trzydziestego Strzegoniów 105,

137.

— II, zaoyciel szlskiego grodu

Strzegomia 196, 197, 198.

Strzegoniów ród szczepowy szla-

checki polski trzydziesty 75,

79, 155, 161, 22.% 277: jego

stannica 126.

Strzelno, klasztor Premonstran-

tek tame 215, 216, 217, 235,

28*
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• 238, 239, 240, 256, 293, 305,

306, 313, 315.

Strzelno, koció \v. Krzya

i NP. Maryi 235.

Strzemie praojciec rodu szla-

checkiego polskiego awszo-

witów - Strzemieni 105, lOG,

160.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 105.

Strzempacz, pradynasta rodu

szczepowego szlacheckiego

polskiego pitego 106, 130, 131,

142.

— proklamacya herbow^a imio-

nowa 106.

Strzempaczów ród szczepowy

szlachecki polski pity 160,

161.

Strzesz (Strzeszek) I—XI, ryce-

rze polscy z Xn w. 375.

Strzesz czyli Strzeyslaw komes

1153, 274.

— rycerz 1170/1180, 287.

Strzeszewo, cztery wsie tej na-

zwy 375.

Strzeszkowo wie 375.

Strzeszkowice, trzy wsie tej na-

zwy 375.

Strzeszyce wie 375.

Strzeszyn, dwie wsie tej nazwy

375.

Studeka karczma 254.

Stuinberk proklamacya herbowa

106.

Sturmary, saskie plemi 10, 11.

Suchedniów, wiec tame 313.

Suchekownaty proklamacya to-

pograficzna 106, 116.

Sudkowicz (Sdkowicz), prokla-

macya herbowa imionowa 106.

Sudrag 1, II, rycerze polscy

z Xn w. 375.

Sudragi wie 375.

Sudrogi wie 375.

sukcesya 121.

Sulbor rycerz polski z XI 1 w.

375.

Sulborowice wie 375.

Sulejów, klasztor tame 239, 241,

316.

Sulery I rycerz polski z XII

w. 375.

Siderzysz wie 375.

Sulgost I, rycerz polski z XII

w. 375.

Sulgostów wie 375.

SiUiiii lub Svia, praojciec rodu

szlacheckiego polskiego Suli-

mów 106, 169.

Sulima, proklamacya herbowa

imi()n()\Ya 106.

Sulimir 1. II. III rycerze polscy

z Xli w. 377.

Sulimirz wie 377.

Sulimirzyce dwie wsie tej na-

zwy 377.

Sulislaw 1— V, rycerze polscy

z Xli w. 227, 235, 375.

— I rycerz 1071, 210.

— II 1134/1150, 250.

— III czyli Suek 1119/1124,227.

— IV 0|.jcec Wicawa II Suli-

sawicza 296.

— V Biei-natowicz 1189, 257,

297.

— Chrapowicz 1222, 314.

— wie 375.

Sulisawa, ona komesa Janusza

256.

Sulisawice, cztery wsie tej na-

zwy 22JS. 375.

Sulistryj I, II, rycerze (?) polscy

z XII w. 375.

Sulistrowa wie 375.

Sulistrowice wie 376.

Sulisz I—IV, rycerze polscy z XII

w. 375.
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Suliszew i Suliszów wie IJTó.

Suliszewice wie 375.

Suliszowice wie 375.

Su, Suek I—XV, rycerze pol-

scy z Xli w. 370.

Suów, trzy wsie tej nazwy 376.

Suków, pi wsi tej nazwy 376.

Sulkowa wie 376.

Sukowice, sze wsi tej nazwy

376.

Suawa, ])rol\laniaoya lierbowa

imionowa KKI.

Sulkowicz Mai-cin 1119/1124, 249.

Sunkot, paatyn Bolesawa Ciro-

brego 206.

witniki wie 293.

Swidgier bisicup kruszwicki 235.

widnica gród szlski 196.

Swiebor rycerz polsld z Xli w.

227.

Swieboda praojciec rodu sza-

checlviego poslciego Grytow-

Swiebodziców 24, 106, 156,

176.

— prokanuicya iei^ljowa imio-

nowa 69, 106.

— zaoyciel wielkopolsl\iego

grodu wiebodzina 195, 197.

— II i III rycerze polscy z XII

w. 376.

wiebodzin gr(')d wielkopolsld

rubieowy 16. 194. 195, 197,

376.

— dwie wsie tej nazwy 376.

Swiebodziców-Gryfów ród szla-

checki polski 157, 197, 260.

Swiekcino wie 235.

Swiemir I, rycerz polski z XII

w. 376.

Swiemirowo wie 376.

Swierczek czy te Cwierczek,

praojciec rodu szlaclieclcie-

go polskiego Swierczków 147.

Swierczków ród szlacliccki ])oI-

ski 131.

wierk lub Cwierk pradynasta

rodu szczepowego szlaclieckie-

go polskiego siódmego 22,

131.

wierków ród szczepowy szla-

cliecki polski siódmy 147.

Swiery I, rycerz polski z XII

w. 376.

Swiery, wie 376.

Swica (wiciecli) I—VIII ry-

cerze ])olscy z XII w. 376.

— II czyli Switosaw, praojciec

rodu szlacheckiego polskiego

Swieczyców 107, 147, 158.

wieciu proklamacya lierbu\va

imionowa 107.

Swieczyc proklamacya herjowa

imionowa 107.

Swicin wie 376.

Swicice, trzy wsie tej nazwy 376.

Swicany wie 376.

Swiciechów, dwie wsie tej na-

zwy 376.

wiciechowa wie 376.

wicie, gród mazowiecki 196.

Switobold, ksi pomorski

1121, 6.

witopek ksi morawski 225.

— lvsi czeski 246.

— rycerz 1161, 279.

Switosaw imi 189.

— syn Bodzty, prawnuk Piotr-

ka Wosta 230, 271, 312.

— Bodztowicz 1212, 312.

— Bogusawicz 1218, 312.

— Leniartowicz , rycerz z XII

w. 280, 281, 582.

— rzekomo ojciec Piotrka Wo-
sta 230.

— syn Piotrka Wosta, 228, 230,

237, 240, 241, 242, 280. 281,

282, 284, 286, 293.
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Switoslaw pozaprawnuk Piotr-

ka Wosta syn Wodzimirza

wojewody krak. 230, 271.

— AAlodzimirzowicz, rycerz z XII

w. 280, 281, 282, 293.

— ojciec Wodzimirza wojewody

ki-ak. 271.

— syn Sawnika I Zbyutów icza

273.

Swinesaw 1175, 289.

winka praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Mendów-
Swinków 107, 169.

— proklamacya lierbowa imio-

nowa 107.

Swinków-Mendów' ród szlache-

cki polski 1G8.

Synkot, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Synkotów

107.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 107.

Syrokomla, proklamacya herbo-

wa topograficzna 107, IIG, 208.

Szachownica herb szlach. 107.

Szajnocha autor 13.

Szambor I, II, rycerze polscy

z XII w. 377.

Szary praojciec rodu szlacheclde-

go polskiego Ossoryów-Sza-

rzów 108, 15(t.

Szara, proklamacya lierbowa

imionowa 108.

Szaszor, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Urlów-Sza-

szor(3w 108, 170.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 108.

Szaszorów-Orlów ród 168.

Szawel Dobiesawicz z Prando-

cina 1231, 315.

Szczedryk ksi Winulów 983,

4.

Szczepanów" wie 211.

Szczepauowski Stanisaw bisk.

krak. 211.

Szczodr Henrykowicz 1228, 319.

szczytowniki woje (clipeati mili-

tes) 16.

Szczytniki wsie narokowe 17, 18.

Szelejewo wie 257.

Szeliga, praojciee rodu szlache-

ckiego polskiego Szeligów 108,

148.

— proklamacya herljowa imio-

nowa 108.

Szem1:)orowo wie 377.

Szemborowice wie 377.

szlachectwa polskiego podstawa

1, jego dynastyczne pochodze-

nie 1, 2, szlachty polskiej po-

kolenia 12, pradynastowie i

])raojcowie 21 , szUiclity pol-

skiej pokolenia, patrz ])oko-

lenie.

Szlsk 74, 100, 192, 213, 223, 2-13.

Szreni, gród wielkopolski ród-

krajowy 195.

Szreii, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Szreniawów

26, 27, 108, 149.

Szreniawa herb i proklamacya

herbowa imionowa 27, 79, 108.

Szreniawa rzeka, wiec maopol-

ski nad ni 311, 315, 317, 318,

320.

Szreniawów ród szlachecki pol-

ski 26, 149.

Szulbor I, II, rycerze polscy

z XII w. 377.

Szulborze wie 377.

Szidbory wie 377.

Szymbor I—III rycerze polscy

z XII w. 377.

Szymborze wie 377.

Szymborno wie 377.

Szymbory wie 377.

Szymon IdIs. pocki 1110, 249, 282.
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Szymon syn Dognona II, 117(i,

•251, 292.

— z Wilkowa czyli z Wierzbna

128"), 2(»S.

Talujil J, rycerz polski z XII w.

Tabdz wie 'Ml.

Tabomys król Obotrytów 862, 4.

Tabor I, II, rycerze polscy z XII

w. 377.

Taborów wie 377.

Taborz wie 377.

Taczaa praojciec roclu szlache-

ckiego j;)olskiego Taczaow
108, 170.

— proklaniacya lierhowa imio-

nowa 108.

'1'ad.er (de Der) proklamacya her-

bowa i ród szlachecki polski

74, 108.

Takoniys I rycerz {)olski z XII

w. 377.

Takomyl wie 377.

Taniljor 1 rycerz polski z XII

w. 377.

'I^aniborz wie 377.

'I^irgost (Targosz, Targosza) I,

II, III, I\ , V, rycei'ze polscy

z XII w. 377.

Tam, praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego Tarnawówl08,119.

Tarnawa proklamacya herbowa

imionowa 108, 11 C 119.

Tarszawa wie 259.

Taszów wie 235, 258.

Tatarzy 135.

Tatoszowo wie 235.

Tedlew komes 1154, 274.

Tekela proklamacya herbowa

109.

Teodor I komes 1149, 2GG.

Tgo)or I, II, rycerze polscy

z XII w. 377.

Tgoborz wie 377.

Tgoborza wie 377.

Tomasz komes 1150, 268.

— (iierwazowicz 1222, 317.

— Bogucic 1224, 313.

Tomisaw I, rycerz polski z XII

w. 377.

'l'omislawice wie 377.

Tomys I, rycerz polski z X\l

w. 377.

Tomyl wie 377.

Topacz, pati-z Kopacz.

Topor, praojciec rodu szlacie-

ckiego polskiego Toporów

109.

— lierb,'ród i proklamacya her-

bowa imionowa 109, 114, 253.

Trach proklanu\cya lierbowa

109.

Trba, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Trbów-Erze-

zinów 109, 170.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 109.

Trojan I—X, rycerze polscy z XII

w. 378.

— I komes, syn Wojsawa I

1145, 221, 256, 278,294, 296.

— II, brat Giedki bis. lirakow.

syn Trojana I, wnuk Wojsa-

wa I, 295.

— III syn Trojana II, 1222, 295.

'lVopiszów wie 260.

Trzaska, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Lubiewów-

Trzasków 109, 159.

— proklauuicya herbowa imio-

nowa 109.

Trzasków- Lubiewów ród szla-

checki polski 159.

Trzslcowa wie 238.

Trzebiesaw (Trzebiesz) I— IV^,

rycerze polscy z XII w. 378.
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Trzebieslawice, dwie wsie tej

nazw)' 378.

Trzebieszów wie 378.

Trzebieszyce wie 378.

Trzebieszewo gród sowiaski 7.

Trzebnica, klasztor eski tam-

e 292, 311, 313, 314, 31."), 317,

319, 320.

Trzeciecli imi 191.

Trzemeszno, klasztor tame 242.

246, 251, 252, 254, 255, 256.

257, 258, 283, 285, 307; ko-

ció w. Jana ewang. tame
256.

Trzywdar, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Trzywda-

rów 110.

— proklaniacya lierijowa iniio-

nowa 110.

Tubd I, rycerz polski z XM w.

378.

Tubdzin wie 37S.

Tugumir ksi Hawelan 940.

4, 6.

Tunglo król Serbów 826, 6.

Tumiskicli rodzina 167.

Tiini opat, od niego nazwa gro-

du Tyca 193.

Turobin wie 242.

Turowin wie 283.

Tura, praojciec rodu szlacheckie-

go polskiego 'l'urzynów-Sul)i-

ców 110, 161.

Turzyna, ])roklama('ya herbowa
imionowa i hcrl) 110, 211.

Turzynów - Slulc('>\v, i-ód szla-

checki ])olski 160, 161.

Twardoslaw 1, rycerz ])(>lski

z XII w. 378.

Twardoshiwice wie 378.

Twardost praojciec rodu szla-

checkiego ])()Iskiego Twardo
MtOW, 110.

Twardost, })roklamacya herbowa

imionowa 110.

Tworzymir I, rycerz polski z Xli
w. 227, 378.

Tworzymierzyce wie 378.

Tyniec gi-ód maopolski rubie-

owy 190, 193: opactwo Be-

nedyktynów tame 184, 188,

219," 224, 225, 227, 229, 233^

244. 247, 248, 249, 297.

Tbsaw rycerz 1170/1180. 287.

Ucluy, proklaniacya lierbowa

110.

l'(i() rycerz 1161, 278.

udo.stojnienie lierbów 101, 166.

Ugost 1, II, III, rycerze ])olscy

z XII w. 378.

Ugoszcz, trzy wsie tej nazwy

378.

rjazd wie 238, 2(K). 276, 285,

307.

Ulanowski autor 215, 216, 217,

235, 278, 295, 304, 313, 316,

319.

ria. ])raojciec rodu szlaclieckie-

go polskiego riinów 110, 158.

rina. proklamacya herl)Owa

imionowa 110.

Tniegost rycerz 1134/1 1.50, 2.50.

Uniemir l)iidzi\vojowicz 1203,

314.

Inislaw I. II. rycerze polscy

z XII w. 378.

— wie 378.

Unisawice wie 378.

licie gród rubieowy wielko-

polski 16, 194.

Cciwerz wie 261.

Uciwój rycerz 1185, 298.

Ute czy Udo syn Mciwa ksi-

cia obotryckiego 1028, 4, 5.

Wadew czyli \\"adwa, praojciec
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rodu szl:\clieckiep;o polskiego

Wadwiczów 110, 170.

Wadwicz proklaiuacya herbowa

imionowa 110.

Waga pradynasta rodu szcze-

powego szlacheckiego polskie-

go czternastego Wagów 23,

112, i;^2.

— prokluuiucya herbowa imio-

nowa 112.

Wagów ród szczepowy szlache-

cki polski czternasty 98, 101.

Wagrowie 3, 4, 10, 11.

Waldorf proklamacya herbowa

110.

Waldorfów-Nabramów ród szla-

checki polski 1()9.

Walenty kanonik katedrfdny kra-

kowski 1177, 310.

Walny praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego ])olskiego Le-

wartów-Walnych 112, 151.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 112.

Walter czyli Walcerz Uday,

ksi ua Tyiicu 182, 184—

188.

— bisku[) wrocawski 1140, 237,

242.

Wald, praojciec rodu szlache-

ckiego Sroczychnóg - A\'alda-

wów 112, 170.

Wadawa, proklamacya herbowa

imionowa 112.

Wanda 178.

Warcisaw ksi pomorski,

1124, G.

Waregowie slcandynawscy 15.

Wrona ])raojciec rodu szlache-

ckiego polskiego^ Warniawów
110.

Wamia i Maruiawa, lierb i pro-

klamacya herliowa imionowa

24, 99, 110.

Warniawów-Rak(')w, ród szcze-

powy szlachecki polski 139.

Warsz 1 zaoyciel mazowieckie-

go grodu ^\'arszawy 19(j, 24(j,

247.

— ir, syn Mciny 1189, 2.'>."),

297.

— kasztelan krak. 1278, 247.

Warszawa gród mazowiecki 19(5,

246.

Warta rzeka 10, 12—19, 22, 50,

110, 129, 130, 142, 183, 197.

— gi-ód laijawski ród^rajowy

17, 195.

Waniów wie 254.

Watta, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Samsonów-

Wattów^ 112, 157, 170.

Watta, proklamacya herljowa i-

mionowa 112.

WawTzyniec biskup wrocawski

290.

— Bolechowicz 1224, 313.

Wawrzeczyce wie 235, 23G,

259.

Wgrody (Zwgrody) i:)roklama-

cya ierliowa topograficzna

112, IIG.

W, ojciec Wyka, praojca ro-

du szlacheckiego ];)olskiego

Wyków 111. 149.

Wczele (Wszczele) herb i pro-

klamacya herbowa imionowa

24, 107, 111.

Wczelów-bnów, ród szlache-

cki polski 1G7, 168.

Weczerad rycerz 1170/1180, 287.

Wejowo wie 235, 248.

Welmesz proklamacya herbowa

112.

Werszowców czyli Rawiczów ród

szlachecki [)olski 100, 247,

255: icli staunica 247.
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Wesoy prnojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Wesoów 111.

Wesoa, proklaiuacya herbowa

iinionowa 111.

Wecawowiczów herb lofi.

\\\'gry 7, l()-2, 121, 144, 211,24.3;

pónocne 7

\Vgi'zce wie. oOG.

Wyk, syn W a, praojciec ro-

du szlacheckiego polskiego

Wyków-Zaciorzów 2(i, 27,

Ul, ii;j, ICl.

Wyków r('i(l szlachecki polski

2(i.

Wyk proklaniacya herbowa

imionowa 1 1

1

Wibert kanon. krak. kat. 1178,

320.

Wican król Oi^otrytów 795, 3.

Widawa wie 274, 308.

wieca ludowe 1.

Wiele gród wielko[)olski rule-

owy K;, 194, 225.

Wielisaw Jerozolimczyk 1 189,

308.

— Adlardowicz 1218, 311.

wielkoHiorawskie pastwo 193.

Wielkoi)olska 24, 49, 98, 114,

178, 194, 303, 304, 30G: wiel-

kopolska dzielnica 304.

Wielobor I, U, rycerze polscy

z XII w. 378.

Wieloborowice wie 378.

z Wielowsi Dzierykraj 1302,

317.

Wielu gród wielkopolski ród-
krajowy 17, 195: wieluski
powiat 98.

Wle, praojciec rodu szlaclieckie-

go polskiego Wieniawów 111,

170

Wieniawa proklamacya herbowa
imionowa 111.

Wieniawów ród szlaclieclvi pol-

ski 266.

Wierusz, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego W^ieru-

szów 111, 170.

Wieruszowa, proklamacya her-

bowa imionowa 111.

Wierzb praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Wlerzbowów
113.

Wierzbowa proklamacya herbo-

wa 113.

Wlerzlia, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Wlerzb-

now^ 117.

Wierzbno lub Wierzbna prokla-

macya herbowa 113, 116, 117.

z Wlerzbic Otto syn Wszebora

II 246.

Wlerzbita rycerz 1170/1180,

287.

Wierzbiskich z W ierzl)na, ro-

dzina szlachecka szlska 311.

z Wierzbna Szymon 1285, 208.

Wierzbno wie 235.

Wlerzchoslaw I, II, rycerze pol-

scy z XII w. 378.

— rycerz 1170/1180, 287.

Wierzchosawice, dwie tej na-

zwy 378.

Wlerzenica wie 269.

Wlerzynek praojciec rodu sza

checkiego polskiego Wlerzyn-

ków 111.

WIcrzyukowa proklamacya her-

bow-a imionowa 111.

Wlerzynków-Lagodów ród szla-

cliecki polski 167.

wieniacy przypisani do gleby

264.

Wietrzychowice dawniej Dzie-

ti'zychowice wie 317.

Wlceslaw^ czyli Wacaw, imi
111.
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Wicaw I rycerz 1170/1180, 287.

— II Sulislawicz, syn Sulisawa

IV, 1189, l>8, 29(i.

Wilcy 2, ;5.

Wilczekosy lierl) i proklainacya

herbowa 111, U>i\.

Wilczychkosów ród 279, 2;i(;.

Wilczyce wie 112.

z Wilczyc Franciszek komes,

ziemianin szlski 1287, 112.

Wilgost 1. rycerz polski z XII

w. 378.

Wilgoszcza wie 378.

Wilhelm, opat klasztoru w.
Wincentego we Wrocawiu

238.

Wilk I praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego AMlczychko-

sów 112, IGU.

— II rycerz 1170/1180, 287.

— III ojciec Piotrka V \\'ilko-

wicza 296.

— patrz Ilik.

z Wilkowa Szymon 1285, 208.

Wilkowyja, gród wielkopolski

ródkrajowy 195.

Wincenty kanon, gnie. 1145,

258.

— mistrz, patrz Kadubek Win-
centy.

w. Wincentego relili;wie 236.

Winulowie 4.

Wilica gród maopolski ród-
krajowy 17, 18, 183, 190, 193.

— ksistwo 183.

Wisa rzeka 10, 15, 16, 177, 178,

190, 192, 197, 227, 2.56, 278.

Wisaw ksi Wilicy 182, 183,

184, 186—188.

— rycerz 1071, 210.

— III syn Prandoty II, dziedzic

Prandocina 1177, 269, 286,

292, 379.

Wi^awice wie 379.

Wisawicz 182.

Wit imi 379.

-- I, rycerz 1134/1150, 250.

= II, rycerz 1161, 278.

— III rycerz 1170/1180, 288.

— IMskup pocki 1187, 298.

Witorad I rycerz polski z XII

w. 379.

Witoradz wie 379.

Witosaw 1—IV, rycerze polscy

z XII w. 235, 379.

— I rycerz 1149. 267.

— II rycerz 1170/1180, 287.

— Ul, 392.

Witosaw wie 379.

\\'itosawice, trzy wsie tej na-

zwy 379.

Witów wie 379.

Witowice wsie 379.

Wiza proklamacya lierbowa 113.

Wizna rycerz polski z XII w.

275.

— gród mazowiecki 190.

WleTilci wie 258.

Wadysaw imi 379.

— Herman ksi ])olski 136,

192, 204, 211, 217, 219, 220,

248.

— II ksi ])olski 34, 222, 228,

236, 245, 262.

— Mieszkowicz, syn Mieszka

Starego z 2go maestwa 300,

304.

— Odonicz, ksi wielkopolski

1209,' 304, 311, 315, 319, 320.

— Jagielloczyk 113.

wadza ksico- wojewodziska
11 Sowian zachodnich 2.

Wlaszów albo Boreszowie 270.

Waz, patrz Piotrek Wost.
Wocawek czyli Wodzisaw,

gród kujawski 15, 16, 18, 23,

195.

Wodzimirz imi 243.
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Wodzimirz I—A'II, rzcerze po)-

scy z XII w. 379.

— ojciec Piotrka Wlosta 228.

— brat Leonarda 1177, 231,

293.

— wojewoda krak. wnuk Bo-

dzty 217, 271.

"Wodzimirza sjii Switoslaw

230.

ANodzimirzów, sze wsi tej na-

zwy 379.

Wlodzimirzewo wie 379.

Wlodzislaw imi 141.

— syn Leszka III, ksi pó-
nocnych Wgier 7.

— pradynasta rodu szlacheckie-

go polskiego szczepowego

czterdziestego drugiego, zao-

yciel grodu Wlodzislawia

czyli ^^'locawka na Kujawacli

23, 141, 19(;.

Wocibor I, II, rycerze jiolscy

z XII w. 379.

Wlociborz, dwie wsie tej na-

zwy 379.

Wost, Wlast, Wlostowicz iniie

. 228.

— II—Xl rycerze polscy z XII

w. 380.

— III komes 283, 284.

— Goslawicz 1218. * 318, 319.

— I ojciec Piotrka Wosta 228,

230, 235, 242, 243, 283, 284.

— patrz Piotrek Wost.
Wlostonisa komityssa 235, 242.

Mlostów, dwie wsie tej nazwy
229, 244, 380.

A\'lostowice, trzy wsie tej na-

zwy 229, 244, 380.

Wlostowo, dwie wsie tej uazwv
242, 283, 380.

\VIo.sty wie 229, 244.

Woszczowa wie 229, 244, 380.

\Moszczowice wie 244, 380.

Wloszczanów wie 244.

Wloszczówka wie 244.

Wodzirad I rycerz polski z XII
w. 380.

Wodzierady wie 380.

Wojbor zaoyciel kujawskiego

gi-odu Wolborza 28, 189, 19r).

198.

w. Wojciech 9(;. 109.

Wojciech imi 191.

— (Albertus) rycerz 1193. 308.

Wojciechowski autor 229, 302.

Wojen rycerz 1170/1180, 287.

woje 18, 19, 222.

wojewoda naczelny (princeps mi-

licie) 204.

wojewodziiiski charakter godno-

ci ksicej 1

.

wojskowa organizacya w daw-
nej Polsce, puki, 19, 175, 179.

Wojna I pradynasta rodu szcze-

powego szlaclieckiego polskie-

go trzydziestego pitego A\'oj-

niów-Nowiuów-Zotogoleczy-

ków 113, 139, 170.

— II, ojciec Wojnilca, zaoycie-

la maopolskiego grodu Woj-

nicza 181, 198.

Wojnia. ])rokamacya licrhowa

imiduowa 113.

Wojnicz gród maopolski rubie-

owy IG, 113, 181, 190, 191,

198, 199, 253.

Wojnik, syn Wojny, zaoyciel

maopolskiego grodu Wojni-

cza 113, 181, 191, 198, 199.

Wojni(')w - Nowin('iw- Zotogoleii-

czyków nnl szlachecki polski

17().

Wojsaw imi 219, 220.

— I stolnik Wadysawa Her-

mana, piast Bolesawa Krzy-

woustego 219, 22(1. 221, 277-

278, 294, 295.
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Wojsaw II, rycerz pnlski z XII

w. 227.

— III rycerz llóO, 2(18.

— IV, brat Giedki biskupa kra-

kowskiego 1170/1180, 220,287,

2J)4.

— \"— IX rycerze polscy z XII

w. :>s().

— Boguslawicz 122-1, ;)12.

— Wyddyc 220.

— syn Janusza 251!.

AVojsaw wie, gniazdo rodowe

117, 219, 380.

Wojsawice orn wsi tej nazwy

380.

Wojtek stolnik 1189, 308.

Wolawa gród. szlski 19(1.

Wolborz gród kujawski ród-

krajowy 17, 18, 189, 19.'), 198,

380.

Wolha proklamacya herbowa

113.

Woodar Rocisawicz ksi
przemyski 234.

Woogoszcz gród sowiaski 7.

Wootkowicz lierb 139.

Woowscy proklamacya lierbo-

wa nazwiskowa 113.

wrby wgierskie w ierljie Kor-

czak 166.

Wrby herb szlachecki 113.

Wrociry Faliboyc 1231, 317.

Wrocisaw syn Leszka III, ksi-

rujski 7.

Wrocaw I, zaoyciel szlskiego

grodu Wrocawia 28, 19G, 197,

198, 380.

— czyli Wrotysz komes 1149,

258, 259, 274.

— gTÓd. szlski ródkrajowy 17,

196, 197, 196, 380.

— biskupstwo i katedra tame
228, 242, 258, 274, 275, 283,

290.

— klasztor w. Wincentego tam-

e 218, 22G—228, 231, 235,

236, 238, 239, 242, 244,^248,

254-261, 264-268, 279, 282,

283-284, 2i)3, 294, 308, 309,

311.

— klasztor Augustyanów N. P.

Maryi na Piasku tame 213,

229, 236, 237, 239, 240—242,

246, 276, 293, 297, 316.

— koció w. ^licliaa tame
235, 264, 265.

— kaplica w. Marcina tame
236.

wrocawska prowincya 217, 294.

Wrona prdynasta rodu szla-

checkiego polskiego trzydzie-

stego ósmego 24, 139.

Wrotysz, patrz Wrocaw.
Wschowa, gród wielkopolski

ródkrajowy 195.

Wszebor I, palatyn i princeps

mihcie Bolesawa Chrobrego

200—207.

— II princeps milicie 1138, 215

245, 246, 280, 301.

— III komornik Kazimirza Spra-

wiedliwego 215, 216, 217, 245,

275, 301.

Wszeborowicz Piotr 240.

Wszeborowicze 280.

Wszeborowie 247.

Wszebory, trzy wsie tej nazwy

na Mazowszu 246.

W^szembor I, II, rycerze polscy

z XII w. 380.

Wszemborz wie 380.

Wszerad I imi dostojne 193.

— zaoyciel kujawskiego grodu

Sieradza 196, 197.

— II rycerz polski z XII w. 380

Wszeradowo wie 380.

Wukry herb i proklamacya her-

bowa 59, 67, 110.
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Wukrów, ród szlachecki polski

70, 155.

"Wiirben miejscowo na Szl-

sku 113.

Wydga imi 220, 298.

— brat Giedki kasztel, sandec.

220.

"wyprawa wojenna 2.

^^ ysmir I, rycerz polski z Xn
w. 380.

Wysmerzyce wie 380.

^Yysz pradynasta rodu szczepo-

wego szlacheckiego polskiego

siedmnastego 23, 133.

Wyszowde herb i ród szlachecki

szczepowy polski 57, 148.

Wyszek rycerz 1189, 308.

^Yyszesa^v, rycerz 1185, 298.

AYyszta, rycerz 1189, 308.

Wyszkot, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Wyszko-
tów 113, 170.

ArYyszkota, proklamacya herbow-a

imiouowa 113.

"Wyszogi-ód gród mazowiecki

rubieowy 16, 196, 256.

Wyszota, rycerz 1150, 267.

— Hugowicz 1230, 319.

Wyszymir syn Leszka II], ksi-
na Wyszymirzu 7.

Wyszymirz ksistwo 7.

Zabawa (Zdziebawa) praojciec

rodu szlacheckiego polskiego

Zabawow 113, 170.

— proklamacya herbow'a imio-

nowa 113.

Zabierzów wie 263.

Zachor praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Wyków-
Zachorzów 26, 27, 113, 161.

Zachorów ród szlachecki polski

26.

Zachorz , Zachorza , Zachorze,

proklamacya herbowa imiono-

wa 113.

Zador [)raojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Pomieuiów-
Zadorów 114, 170.

Zadora, proklamacya herbowa
imionowa 114.

Zadorów -Budziszyu(')w - Plomie-

niów ród szlachecki polski

105, 162, 168, 170,

Zagórzy ce wie 261.

Zago klasztor Szpitaluików

tame 252, 261, 270, 275, 281.

380.

Zagost I, rycerz polski z XII w.

380.

Zagi'oba czy Zagoba praojciec

rodu szlacheckiego polskiego

Zagrobów 114, 157.

— — proklamacya luMl)owa i-

mionowa 114.

Zakroczym gród uuizowiecki

196.

Zakrzewski autor 116.

Zalachów wie 257.

Zaprzaniec praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Zaprza-
ców (Starychkoui) 114.

— ród i j)i-oklamacya herbowa

imionowa 109, 114.

Zaras Chwociszkow-icz, syn Po-

piela II Chwociszka, praoj-

ciec rodu szlacheckiego pol-

skiego Zarasów 48, 114, 126,

146.

— Zarasy, proklamacya herbo-

wa imionowa 114.

Zarczyce wie 259, 285.

Zaremba, praojciec rodu szla-

checkiego polskiego Zarem-

bów 114.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 114.
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arno, zaoyciel maopolskiego

grodu arnowa 193.

arnów, gród maopolski ród-

krajowy 17, 190, 19;5.

Zaro, praojciec rodu szlaclie-

ckiego polskiego Zarosiów 111.

KIO.

Zarosie, proklamacya herbowa

imionowa 114.

Zasp wie 2:-^5, 2G7.

Zator gród szlski 196.

Zawichost gród rubieowy ma-

opolski 13, IG, 190, 192, 199.

Zawichwost, zaoyciel maopol-
skiego grodu Zawiciosta 192,

199.

Zawór, prad)Tiasta rodu szla-

checkiego polskiego szcze])0-

wego dziewitnastego Zawo-

rów 23, 26, 115, 133.

Zaworze proklamacya herbowa

imionowa 115.

Zaworów ród szczepów} szla-

checlvi jiolski dziewitnasty

133, 149, IGI.

Zawoto, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Czelustów-

Zawotoów 63, 64, 115, 151.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 115.

Zbszy, gród wielkopolski ród-
krajowy 17, 195.

Zbiejunty proklamacya herbowa

115.

Zbyguiew, syn Leszka III, ksi-

sowiaski 7.

— syn ^^ladysawa Hermana
217.

Zbyut I rycerz 1153, 251, 253,

255, 258, 259, 268, 269, 271,

272, 273, 274, 297.

— II komes, syn Sawuika 1

Zbyutowicza 273, 308.

Zbyutowska góra, wie 253.

Zl)ysawa, maonka Bolesawa

Krzywoustego 234.

Zdaiiowice wie 259.

Zdarzbóg proklamacya lierbowa

115.

'/Av\\it I. rycerz polski z XII

w. 227.

Zdziebor, ojciec Gwalisza Zdzic-

borycza 296, 297.

Zdzisaw I—III. rycerze polscy

z XII w. 380.

— czyli Zdziesza komes 1145,

257, 283.

— III rycerz 1170/1180, 288.

Zdzislawice wie 380.

Zdziesawice wie 380.

Zdziwój I, rycerz polski z XII

Av. 380.

— wie 380.

Zebrzydowice (Zyfrydowice, Zyg-

trydowice) wie 381.

Zegota I

—

Y, rycerze polscy

z XII w. 381.

egocin (Rzegocin) cztery wsie

tej nazwy 381.

egocina (Rzegocina) wie 381.

Zelgost I—III, rycerze polscy

z XII w. 381.

Zelgoszcz wie 381.

elibor ksi Wgrów 967, 4.

elidrag modszy syn Luby, ksi-

cia Wilców 823, 3.

elisaw I komes princeps miU-

cie 1103, 225.

— II, rycerz polski z XII w.

226.

Zerwikaptur,]n-aq]ciec rodu szla-

checkiego polskiego Kozici-

gowów - Zerwikapturów 115,

170.

— proklamacya herbowa imio-

nowa 79.

Zerwikapturów - Kozichgowów
ród szlachecki polski 167, 170.
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Zesie wie 2(j(l.

Zeslawice wie 380.

Zgorzelice (Brandeburg) 7.

Zgraja, praojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Zgrajów 115,

170.

— proklamacja herbowa imio-

nowa 115.

Ziemys, król Serbów 839, 6.

Ziemomys, syn Leszka III ksi-

sowiaski 7.

— syn Leszka, ksi polski 12,

76, 178, 182, 194.

Zotniki wie 259.

Zotogoleczyk
,

proklamacya

herbowa imionowa 115.

Zotygole, pi-aojciec rodu szla-

checkiego polskiego Nowinów-
Wojniów - Zotogoleczyków

115, 170.

znaki stannicze 125.

nin, gród wielkopolski ród-
krajowy 195.

olaków wie 283.

on, gród wielkopolski ród-
krajowy 195.

oraw, jjraojciec rodu szlache-

ckiego polskiego Taczaów-
órawiów 115, 170.

— ]n'oklamacya herbowa imio-

nowa 115.

orawa wie 227, 235.

órawin wie 254.u albo ula, praojciec rodu

szlacheckiego polskiego ua-
wów IIG, 170.

ua, patrz Lambert II.

uawa jDroklamacya herbow-a

imionowa 106, 116, 210.

Zwgrody, patrz Wgrody.
Zwierzyniec Avie 263, klasztor

Premonstrautek tame 263.

yra II albo yron palatyn ma-
zowiecki 1161, 256, 277, 278,

295.

yrosaw biskup wrocawski

1110, 249.

— biskup wrocawski 1170,231,

289, 291 : jego stannica 290.

Zyrota albo yra I 1150, 268.

Zyrzawa proklamacya herbowa

115.

ytna wie 265.

ytosawa siostra Jarosta 287.

ywociarz w. Metodego 182.

Zyzdek arcyb. gnie. 1177, 309.

Zvzema komes 254.



Sprostowania i uzupenienia.

askawy Czytelnik zechce przed rozpoczciem
czytania niniejszego tomu zaznaczy sobie w tekcie
niniejsze sprostowania i uzupenienia, aby podczas
czytania dziea wiedzie, w którycli miejscacli naley
zagldn do sprostowa, iby si nie baamuci za]ia-

trywaniami bldnemi, na zasadzie p()niejszycli dowiad-
cze sprostowanemi.

do str. 15 i 18. Dokonane w tem miejscu ol)liczenie

ogólnycli si zbrojnych Polak()W nadabskicli podczas
najazdu, oraz wysokoci zaóg grodowycli za czasów
Bolesawa Clirobrego jest mylne i w tej mierze naley
przeczyta to, co niej w niniejszem sprostowaniu w no-

cie do str. 141 jest przedstawione.

str. 16 wiersz 14 z g<)ry, zamiast „wi", czytaj „wic".

„ 16 „ 10 z dou, opuci „Sieciechów", gdy
gród ten dopiero za czasów Wadysawa Her-
mana zaoony zosta, a za czas()w Bolesawa
Chrobrego jeszcze nie istnia.

„ 23 wiersz 4 z dou, zamiast „moebnem", czytaj

„tak atwem, jakbymy to pragnli".

„ 24 wiersz 5 z dou, zamiast „pora", czytaj „po

raz".

„ 25 wiersz 13 z dou, zamiast „za proklamacye",

czytaj „za [)roklamacy".

Tom II. 29
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str. 25 wiersz 4 z dou, zaiuinst „s tylko linie'', czytaj

,,s tylko dwojakie linie".

„ 26 wiersz 16 z dou, zamiast „833" czytaj „834".

„ 26 „ 6 „ „ „Druyii()w - Zaelio-

r()\v, czytaj „Druyn('»sv, Zacliorów".

„ 28 wiersz 11 z g<)r\', zamiast „>cleli", czytaj „v-
cieli".

„ 41 wiersz Hz góry, po „Bolesaw" dodaj „czyli

Bolesta".

„ 42 wiersz 5) z dou, po „Tj^ i)odkow", dodaj

„a u niektóryci ieraldyk()w Tpym Jastrzb-

cem".

„ 45 wiersz 12 z góry, zamiast „forwa" czytaj „for-

mowa".
„ 41) wiersz 10 z dou, zamiast „Popiel- (III) pozo-

stawi trzeci syn('»w : Powa, Odroljda i Nie-

solja", czytaj Popiel (111) ])ozostawi piciu sy-

nów: Ogona, Powa, Odrol)da, Niesol)a i Krzy-

wosda".

„ 50 wiersz 2 z gór>-, zamiast „dynastowie: Powaa,
Odrobd i Niesob", czytaj „dynastowie: Ogon, Po-

waa, Odroljd, Niesol) i Krzywosd".

„ 50 wiersz 13 z góry, zamiast „Po])iel III mia
trzecli synów: Powa, Odrojda i Niesoba" czytaj

„Popiel III mia piciu syn()w: Ogona, Powa,
Odrobda, Niesoba i Krzywosda".

„ 50 wiersz 15 z g<)ry po „Niesol)iów" dodaj „i dwom
zaginionym: Powa()w i Ivrzywosdów".

„ 50 wiersz i) z dou, dodaj: „46, b. Ogon, 46 c.

Krzywosd". '

„ 52 wiersz 16 z g('>ry, po w^yrazacli „od czterecli

tylko" dodaj „jak wspomnielimy".

„ 53 wiersz 4 z góry, ])o wyrazach „d(^ wielcu XIY"
dodaj „czyli do pokolenia szesnastego".

„ 54 wiersz liz dou, po „szlachty polskiej", dodaj

„a nawet mógby by. bratem i'odzonym Mdrostka,
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a w takim razie iialoahy jeszcze do ])(>k()lenia

pierwszego'',

str. 55 wiersz 13 z i;<'»i'.v, zamiast „drugiei>'o", czytaj

„pier\vszei;'o'\

„ 55 wiersz 8 z dou, po wyrazie „pomijam", dodaj:

„Wskazany t proklamacy, praojciec Bolesta piast

naley do drugiei^o pokolenia''.

„ 56 wiersz 9 z dou, zamiast „do trzeciego", czytaj

do drugiego".

„ 56 wiersz 8 z dou, po „rednich", dodaj : „ten Bo-

awola byl prawdopodobnie bratem rodzonym

Biesa".

„ 57 wiersz 5 z góry, po wyrazie „nalea" , dodaj

:

„gdy lierb t provlamacy reprezentowany, nie

jest runiczny, lecz na mod zacliodnio-europejsk

uformowany".

„ 57 wiersz 12 z dou, zamiast „trzeciego", czytaj

„drugiego".

„ 60 wiersz 2 z góry, po wyrazie „Biesów", dodaj:

„Midzy stannic rodn szczepowego Biesów

„a rodu Ciabów czyli Wukr()w zacliodzi riinica

„w tern, e lierbowi Wnlvry brak jednego prze-

„wiercia ls:rzya. Jeli ten l3rav jednego przewiercia

„lo-zya nie jest póniejsz odmian, lecz powsta

„równoczenie z powstaniem stannicy Wu^rów,
„tedy powstanie tej stannicy odnie naley do-

„piero do doby clirzecijasdej , viedy Icrzye

„w stannicacli ju istniay. Jei jednaa to ntr-

„cenie jednego przewiercia ^rzya jest dopiero pi')-

„niejsz odmian , czego stanowczo dla braku

„wszeldcli dan}cli rozstrzygn nie mog, w ta-

„lvim razie ów Ciab ni()g by bratem rodzonym

„Biesa i nalee ju do piei"wszego pocolenia".

„ 60 wiersz 17 z góry, po sowie; „redniowiecznego",

„Jeli jednak wzmianvowany przez nas co-

„dopiero Ciab nalea do pierwszego poliolenia,

29*
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„w takim razie i Chmara, jako brat rodzony Biesa

„i Cliaba naleaby do pokolenia ])ier\vsze2,o".

str. 61 wiersz 3 z góry, zamiast „ti-zeciego" czytaj

„pierwszego".

„ 63 wiersz 8 z góry, po „Czelecliy", dodaj „albo

Cielechy".

„ 63 wiersz 28 z g()ry, po „Czelele" dodaj „Cielele

lub Cieleje".

„ 63 wiersz U z dou, po „Czelepaa" dodaj „albo

Cielepaa".

„ 65 wiersz liz dou, zamiast „ti"zeciego pokolenia",

czytaj „pierwszego polvolenia, jalvO brat rodzony

Mdrostca, Biaego i Koniowej szyj i".

„ 67 wiei-sz 18 z góry, po „osk", dodaj „ogniow".

„ 67 wiersz 21 z góry, dodaj:

„Udao mi si póniej odnale rysuneli tego

„hei'bu i jestto lierj na mod zacliodnio-europej-

„slv uformowany".

„ 68 wiersz 16 z dou, [)o wyrazie „przedstawia",

dodaj „cliocia by moe, e jeden z praojciny

„tego rodu zwal si Goworocem i by wslvutek

„tego powodem do przyjcia nastpnie goworoca
„za lierb".

„ 68 wiersz -4 z dou, po wyrazie „Godziemba" do-

daj „czy Godziemb".

„ 69 wiersz 6 z góry, po wyrazie „redniowiecznego"

dodaj : „gdy lierb ten jest na modl zacliodnio-
" europejss: uformowany "

.

„ 70 wiersz 7 z góry, po wyrazie „]ioznalimy" do-

daj : „a moe i to jest nawet je(bia i- tasama
osoba".

„ 71 wiersz 1 z góry, zamiast „pradynast()w pierw-

szego pokolenia" czytaj „praojc()w drugiego pols;o-

lenia".

„ 72 wiersz 9 z góry, po wyrazie „naley", dodaj

„jeli nie do ])ierwszego, tedy co najpóniej".

„ 74 wiersz 17 z dou, dodaj na ls:ocu uwag:
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., I\(')('.sti-a poborowe z X\ 1 w. podaj wie
„Kocili w pow. Iflowskini ])ar. Krzepice i wie
paraf. Kocin w ])ow. wif^lickiin".

str. 75 wiersz 9 z i>(')ry, dodaj

:

„iMoe ])y jednak, i (')w „Koliiiacli byl bra-

„tem rodzonym Strze^onia, a w takim razie nale-

„alby do |)ier\vszei;() i)okolenia. Herb Kolmasz
„nie ])rzedsta\via bow iem athiycli taiiicli znacznycli

„odmian, kt()reby go od pierwotypu stannicy

„Strzegoniow bardzo oddalay".

„ 75 wiersz 14 z g«)ry, dodaj

:

„Jeli jednak herb Komar, wyobraajcy po-

„ulili i iK)lukrzy, jest uherlon stannic ruiii-

„czn, w takim razie lierlj Komar byby ulier-

„bion odmian stannicy runiczntyj rodu szczepo-

„wego Mnr()\v, a praojciec 1'odu Komar mógby
„by bratem rodzonym Miiry i nalee jeszcze

„do pierwszego pocolenia".

„ 77 wiersz G z dou, zamiast „do trzeciego pokole-

„nia rycerstwa polslviego wiel^cjw rednici", czytaj

„do pierwszego polvolenia rycerstwa polslviego wie-

„k(')w rednici i by Ijratem rodzonym Biesa

„i Clial)a".

„ 7y wiersz Ti z dou dodaj

:

„W talvim razie ten Krzywania naleal3y
„do drugiego povolenia rycerstwa polsl^iego wie-

„v()w rednici''.

„ 80 wiersz 9 z dou, zamiast „voviec'' czytaj „vO-

niec".

„ 86 wiersz 13 z góry, zamiast „trzeciego", czytaj

„pierwszego".

„ 8G wiersz 14 z góry, dodaj „jeli (')w Most jest Ijra-

tem Czewoj a".

„ 90 wiersz 20 z g(>ry, zamiast „trzeciego", czytaj

„])ierwszego".

„ 90 wiersz 12 z góry, zamiast „uwaamy za i t. d.

do koca, czytaj „uwaamy za brata Popiela II
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„i onego do pierwszego pokolenia rycerstwa pol-

„skiego wieków rednich zaliczamy",

st.r. 93 wiersz 6 z g<)ry, zamiast „ju do trzeciego",

czytaj: „jako brat rodzony Mosta i Czewoja ju
do pierwszego".

„ 95 wiersz 17 z g<'>ry, dodaj:

„Gdy proklamacya Pomie suy rodowi Za-

„dor()W, ród Zador()W zas pierwotnie zwa si „Strza-

„ami" i zanim przyj gow lwa do szczytu,

„uywa jalv() lierju strzay, kt()ra moe by tylko

„odmian stannicy rodu szczepowego Borów, przeto

„pomie moe by potomkiem linii seniorackiej

„tego rodu i w takim i-azie naleaby do trzeciego

„poliolenia rycerstwa polsviego wiek()w rednicli".

„ 97 wiersz 2 z dou, zamiast „za jednego z synów
„Popiela flll) ChwociszlvOwicza", czytaj „za jed-

„nego z braci Popiela (II) Cliwociszls:a".

„ 98 wiersz 1 z góry, zamiast „dopiero do pokolenia

„trzeciego", czytaj „do pokolenia pierwszego".

„ 101 wiersz 10 z dou, zamiast „do trzeciego i t. d.

czytaj : „jako prawdopodobnie brat Kocieclia do

„pierwszego polcolenia" i t. d.

„ 103 wiersz 3 z giiry, zamiast „do potomków" i t. d.

czytaj „do [)radynast()w rodn szczepowego" itd.

„ 103 wiersz 5 z g()ry, zamiast „trzeciego", czytaj

„l)ierwszego".

„ 107 wiersz 13 z góry, })o wyrazie „naley" dodaj

„ojciec za jego Swierlv naley do pradynastów
„pierwszego pokolenia''.

„ 11'2 wiersz 16 z g<')]'y, zamiast „synem", czytaj

„bratem".

„ 112 wiersz 18 z góry, zamiast „drugiego", czytaj

„pierwszego".

„ 123: na tej stronicy herby Ogoczyc, Odrow
i Niesobia s niepotrzebnie rozdzielone, herb Nie-
sobia bowiem powinien l)y by zaraz za Odro-
wem pooony.
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str. 123 wiersz lit z i;('>rv, dodnj na koiicii „a piy.ed

„niei^bienioin".

„ 120 \viei\sz 7 z ij;ór\\ dodaj ii\vag':

„W kwestyi ziniany proklaiiracyj iiiiioiiowych

„z ojca na syna, niezwykle iiiteresiijcyiii jest r()d

„Popielid()w. Ze pierwotnie musiaa istnie prokla-

„macya l)i-zniica Popiel albo Popielowa, to nie

„ulega najmniejszej wtpliwoci; a jednak nie do-

„chowaa si wcale, chocia si dochowaa stan-

„nica rodu Popiel()W w herbach Ogoczyk, Odro-

„wa i Niesobia, w czem doweki, e ród Popiehjw

„nie wymar bezpotomnie. Widocznie, e syn lub

,,moe nawet który z dalszych potondvów Po-

„piela III ChwociszlvOwicza, nie nosi ojcowskie-

„go imienia Popiel, lecz jakie inne, moe Ogon lub

„Powaa, i wskutek tego stara proldamacya rodu

„Popielid()W, kt('>ra musiaa brzmie Popiel lub

„Popielowa, wysza z uycia".

,, 13"2. Z czterecli hgur pooonyci pod 11, wyrzuci
pierwsze dwie, gdy one przedstawiaj wywróco]i
stannic Strzegoniów a tylko trzecia i czwarta

moe si odnosi do rodu Smiarcny.

„ 139 wiersz 21 z góry, dodaj uwag:
„Zwaywszy, e lierj Korczak w tej formie,

„w ja^iej jest znany naszym lieraldykom, nie jest

„dawniejszy nad drug poow XIV wielvu, e na-

„tomiast nWl Kijrczaków przedtem musia uywa
„jakiej stannicy runicznej , itórej wygld zgoa
„znany nam nie jest, zwaywszy, i lierbu Kor-

„czaka uywa talve r()d Hreczynów, zwany Woj-

„nami, tedy to poczenie Korczaka z Wojnami
„mogoljy by wskazówl^, e vód Koi'czal\:(nv jest

„odamem rodu szczepowego Wojn)W, i e zatem

„runiczna stannica Wojn(')w jest zarazem prastar

„stannic rodu Korczak(v. Do tego i)rzedmiotu

„wrócimy jeszcze raz p()niej".
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str. 139 wiersz 2 od dolii, zaiiiiast „59" czytaj „39".

„ 141 wiersz 14 z g'<'>ry, dodaj:

Prdzej, ni si spodziewaem, udao mi si w ie-

raldyce litewsl^iej odszid^a lierb pocliodzcy niew-
tpliwie od stannicy Kostery. INIianowieie w acisl^im
lierbarzn Kojaowicza zwanym Nomenclator (autografie

uyczonym mi u|)rzejmie z ]\Iuzeum XX. Czartory-

sJ^icli do naulvOwego ii>tku), znalazem
lierlD Lwowicza, lvt()ry wyglda tak:

Jestto oczywicie odmiana stannicy Ko-
stery, dokonana po jej uwiceniu i u-

szczerbieniu w ten spos<)]), i ulvOwate

znami runy tyra wywrik-ono. Ze za
szlaclita litewsl^a Igraa swe ierby tylco

od szlaclity polsciej, przeto w tym lierbie Lwowicza
mamy oczywicie dowód, e stannica Kostery niegdy
w lieraldyce polsviej istniaa. Co jednalc jest niezwyde
interesujcem w tej sprawie, to tt), e w polsvim lier-

barzii Kojaowicza, zwanym „Compendium", Ictiuy mam
sobie r()wnie z INluzeum XX. Czartoryslvit'li do nau-

lvOwego uytlcn uyczony, herb powyszy, Lwowicza
zwany jest K ostrowie, a Kostrowic oznacza syna Kostry
lub Kostery. Wobec czego m()j domys co do Kostery
i jego stannicy w wietny sposi)!) sjirowadzonym zosta,

str. 141 wiersz 9 od dou dodaj :

„Do powyszych 4"J pradynast<)W doda na-

„ley jeszcze szereg nastepnjcycli, j)(')niej odszu-

„^anyci pradynast(')w, mianowieie

:

(I. Bidly, brat i-odzcmy Mdrostl^a, pradynasta
rodu Bielin()w

;

h. Bogi, brat rodzony Cliorl)aly i Staregol^o-

nia, pradynasta ]-odii Blo>-n('>w

;

c. Boawola, brat ]-odzony Biesa, pradynasta
rodu Boycliwol(')w

;

cl. Bnjny^ brat rodzony Slepowrona, pradyna-
sta rodu Bujn('»w;
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e. Chah, brat rodzony Biesa, ])ra(lyiia.sta rodu

Chab<)\v ;

/. Chniara, l)i-at rod/oiiy Biesa i Cliaba, i>ra-

dynasta ro(bi (Jbinar(')\v

;

g. C/ionfha, brat Bogiei-o i Staregokoiiia,

pradyiiasta rodu Chorba()W;
k. T)(>kil"^ l>i"'^t Biaego i Mdrostka, prady-

iiasta rochi Dogów;
i. Jezioro, brat jNlury, pradynasta rodu Je-

zior()w;

k. Jiicza, brat ]NLiiry, pradynasta rodu Ju-
czylvów

;

/. Kohnach, brat Strzegonia, i)radynasta rodu

Koszmaów

;

m. Komar, Ijrat Mury, pradynasta rodu Ko-

inar(')\v

;

n. Konlowa.^^zyja, n-at Biaego i jNIdrostka,

pradynasta rodu Koniowychszyjów

,

o. Korcza, brat rodzony Wagi czy Wojny,

pradynasta rodu Korcza k(')w
;

p. Kornik, brat Biesa i Cliaba pradynasta

rodu Koruiców

;

q. Krzywosd, In-at rodzony Niesoba, prady-

nasta rodu Krzywosdów;
r. Most, brat Czewoja i Ostoja, pradynasta

rodu Mocic()W
;

s. Niesob, brat rodzoiu' Krzywosda, jirady-

nasta rodu Niesobi<)W

;

f. Odrohcl, l.)rat (3gona, Poway, Niesoba

i Krzywosda, pradynasta rodu Odrowów;
u. Ostoj, brat IMosta i Czewoja, pradynasta

rodu Ostoj('>w

;

V. Fsieaaik, In-at Korczy, ])radynasta rodu

Psienników

;

IV. Bak, l)rat Wrony, ])rad\nasta, rodu Ba-

lC(')W ;
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.V. Rubiec/i, l^rat Kocieclia, pradynasta rodu

Rubieszów

;

y. Slepowro/Lhynt Strzeg'onia, pradynasta rodu

Sle]Kn\ ron<')\v
;

z. Walny, bi'at Lewarta, pradynasta rodu

Walnych".

„Tym sposobem wzrosa liczba pradyuast()W

„szlachty jiolskiej do 67, a e wedle poprzedniego

„obliczenia siy zbrojnej Polak()w w chwili naja-

„zdii, potrzebowalimy jako pulkownik()w-wojewo-

„dów tylko 36, pi-zeto mamy ich o 31 za duo, co

„znaczy, e obliczenie powysze si zbrojnych Po-

„lak()w, dokonane przez nas powyej na str. 15—
„19, jest zgoa bdne i trzeja przedsiwzi nowe
„obliczenie, oparte na podstawie liczby prdyna-
„stów jako p('>kownilv(jw-wojewodów".

„Otó przypnszczajc, e podczas wyprawy
„Polaków z nad aby nad Wart, kady z tycti

„pradynastów - puvowników- wojewod()w dowodzi
„puldem po 1000 woj<)W, to ogólna liczba wojów
„dowodzonych przez tych pi'adynastów, wynosi
„musiaa oczywicie conajmniej 67,000 lub ol<:oo

„tej cyfry. Ze za przez sze polvole, jakie od

„chwili tej wdr('twl\:i do czasów Bolesawa Chro-

„brego upyny, liczba ta przez nutiiralny przy-

„rost N\zrosna musiaa conajnniiej w dwójnas(')b,

„przeto ogólna sia zbrojna Polakiny za czas()W

„Bolesawa Cirobrego musiaa wynosi okoo 130

„tysicy wojów. Ze za Gall liczb wojów konsy-

„stujcych w Gnienie, Poznaniu, Gieczu i Wo-
„dzisawiu podaje na olvoo 17,000, przeto okoo
„113.000 musiao lionsystowa jako zaogi po gro-

„daci rubieowych' i ródlcrajowych. Otó tacici

„grodów byo, jak wykazalimy, okoo 60, z kt()-

„rycli 10 posiadao znaczniejsze zaogi, za 50

„umiej liczne. W takim razie, aby wyczerpa licz^
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„113,000 w()j(')\\', jak mamy do roz])orz(l/eiiia,

„trzeba i)rzy)aC, e wikfsze grody miay zaogi po

„;U)00 \v(tj('»\v, a mniejsze po 1500 do -2000. \\}\)Yzo-

„diiio wyraziem zdanie, e zaogi grodowe, zwa-
„szcza rid)ieo\\ e, nie ])otrzeboway by zl)yt liczne,

„tyle tylko ile i)oti-zeba byo, aby wytrzyma obro-

„n czas kr()tki, zanindjy nwiadomiony o nieprzy-

„jacielu kr()l, majcy do rozporzdzenia tak ]h)-

„kane siy skoncentrowane w Gnienie, Poznaniu,

„Gieczu i Wodzislawin, nie przyszed oblonemu
„grodowi w pomoc z odsiecz. Zdanie to jest nie-

„wtpliwie trafne, o ile dotyczy zewntrznego nie-

„przyjaciela; nie trzeba jednak zapomina, e Po-

„lacy znajdowali si jako najazd w nieprzyjaciel-

„skim krajn, i e wicej, jak przed zewntrznym
„wrogiem, musieli si mie na bacznoci przed

„nieprzyjacielem wewntrznym, uciemionymi au-

„toclitonand, którzy zbnntowawszy si, mogli ka-

„dej cbwili napa i wysiec zaogi grodowe, gdyby

„byy nieliczne. Przeciw temu to w^ewntrznenm
„wrogowi grody potrzeboway zaóg silniejszych".

„W ten wic sposób sprostowa naley obli-

„czenie ogcUnej siy zbrojnej Polaków w chwili

„najazdu, podane przez nas na str. 15— 19 z 37,000

„na 130,000 wojów,

str. 152 wiersze 15 — 17 od góry, oraz 1— 5 od dou,

opuci Jucz i Krzywosda, jalvo ju przeniesio-

nych poprawniej do pol':olenia pierwszego rycer-

stwa polskiego wiek()w rednich.

„ 153, 154, 155, 156, 164 i 165, opuci z tych samych

co dopiero pi'zytoczonych ])owodów Nieso^a i (Jdro-

bda. Jezioro i Dog, Bowol, C'liaba, Kornika,

Komacha i Bnjnego, ]N[osta, Ostoja, lepowroim,
Cliorbaa i Bogiego, wreszcie Haba, Komara,

Koniowszyj i Korcz.

„ 165 wiersz 15 z g<')ry, zamiast „reenicli" , czytaj

„rednich".
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str. 167 wiersz 16 z 8<'»ry, dodaj:

„P)'/ec'i\v takieimi i^rzypuszczeniii przema-

„wiaby tylko podany przez nas wyej w sprosto-

„Waniach niniejszych, mianowicie w nocie do str.

„139 fakt, e r(')d Hreczyn(')w , nywajcy herbu

„Korczak, zowie si Wojnami. Wynikaoby bowiem
„ztd, e r()d Wojn()w jest tym i>rastarym rodem
„szczepowym, od kt()reg"ó ród Korczaków jako ga-„ Ijoczna pocliodzi, a zatem prastar stannic

„runiczn Korczak()W byaby ta, jalc przy rodzie

„szczepowym szlaciecvim trzydziestym pitym po-

„dalimy
;

przeciw czemu znowu przemawiaalDy

„l)ardzo silnie ta ovoliczno, e midzy lierlDami

„szlacity polsI\:iej, udostojnionemi wrl:>ami Kor-

„czalva, stannicy rodu szczepowego Wojn()w nie

„ma wcale, a bycby coniecznie ])owinna. Ciyba
„gdyby si jeszcze kiedy i)(')niej pomidzy pie-

„czciami szlacity i"ns<:iej znalaza".

„ 172 wiersz 5 z dou, zamiast „zdna", cz\taj „a-
dna".

„ 173 wiersz 1 z dou, zamiast „prokamacye" czytaj

„prolvlamacye".

„ 177 wiersz '21 z g<)ry, zamiast „m<')gbym sobie",

czytaj „m(')gb>'m o sobie".

„ IDO wiersz 6 z dou, o|)Uci „Sieciecli(')w", gdy
gnkl ten ])owsta do]»iei"o za czas(')W Wadysawa
Hermana.

„ 1!)5 wiersz 12 z dou, zamiast „jaco zaoycieli:

Poznana", czytaj „jako zaoycieli niewtpliwycli

rycerzy l^oznana''.

„ 196 wiersze 2 i 7 z gó>ry, zamiast „Wolbora", czy-

taj „Woj bora".

„ 196 wiersz 16 z g'('»ry, ])o „Warszawy'' dodaj „i Go-

stynia"

„ 196 wiei-sz 22 z g()ry, po „nie mog", dodaj „tylla)

rycerz Gosta, zaoyciel Gostynia, moe by do

jednego z wczeniejszych povole zalicz(iny'\
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1!»7 wiersz '2\ z g('>ry, zamiast „pekoleiiia", czytaj

„pokolenia".

198 wiersz 13 z g<)ry dodaj: „301), 1). Gostd^ zao-

yciel mazowieckiego) grodu GostNiiia".

li)9 wiersz 14 z dou, opuci „Psieimika'', jako

ju powy w poczet pierwszego pokolenia rycer-

stwa polskiego wiek<)W rednich zaliczonego.

20O wiersz 19 z g()rv, zamiast „YSEBOR" czytaj:

„VSESBORX".
210 wiersz 4 z dou, zamiast „Wisaw", czytaj

„Wisaw II".

'217 wiersz 9 z dou, dodaj not:
„Kwestya stannicy runicznej Piotrka Wosta

„da si ju obecnie zadowalniajco rozstrzygn.

„Jest ni mianowicie podana przez nas na str. 115

„stannica Wszeborow^a. Przypominamy, i jeden

„pomnik z XII wielvu zowie Wszebora wyranie
„cog/iafKS domini PetH, to jest powinowatym ko-

„mesa Piotrca Wosta. Chodzioby o rozwizanie

„l\:westyi, co rozumie naley przez wyraz cogna-

„tus. AV staroytnoci przez wyraz cognatus rozu-

„miano pokrewiestwo jirzez matki, a zatem po

„kdzieli, ale w wiekach rednich byo coiolwiek

„inaczej. Sownik du Canga cytuje przylv:ady,

„wedle vt()rycli brat ma, a zatem l^rewny po

„mieczu, zwany by cognatus. Ze tak byo i w Pol-

„sce dowodzi przywilej mogilslvi z r. 1222, w lvtó-

„rym Iwo bisvup kralvowsvi, o bracie swym stry-

„jecznym Wisawie z Prandocina, wyraa si „co-

,,g/ati(s lyieiis'"''. Jeli tedy Wszebor zwany jest co-

„gnatiis komesa Piotrlca Wosta, wiec by jego

„krewnym ])o mieczu, a w- tal^im razie uywaby
„tejsamej stannicy, co i Wszebor, czyli, e bdc
„Duczyviem a zatem cudzoziemcem z rodu, byby
„do rodu posdego Lubowlitów-Ogniwów adoj^to-

„wany. Zachodziaby jeszcze tylko do rozwizania
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„kwestya, e skoro Piotrek Wlost by Duezykiem
„a Wszebor jego krewnym, tedyb>' i tego Wsze-

„bora za Duczyka uwaa naleao. Ta]viemu

„atoli przepuszczeniu, il)y AYszebor by i-odowi-

„tym Duczykieui, stój i na i)rzeszk()dzie jego na-

„wskro polskie imi Wszeboi*. które nietylko

„wskazuje, e Wszel)or Ijyl rodowitym Polakiem,

„ale e by nadto czonkiem potnego pod<'»wczas

„w Polsce rodu szlacheclviego Wszeborów, kt()ry

„ju za czasów Bolesawa Clirob]'ego dostarczy

„jednego lvomesa paacowego, r()wnie imieniem

„Wszebora".

„Wobec tego, gdy Wszebora musimy uwaa
„jaJvO notorycznego Polaka a Piotrka Wosta jaco

„notorycznego Dnczyka, a mimo tak r()nego po-

„cliodzenia jeden jest cogtuitns drugiego, to tej

„lvognacyi nie mona sobie thimaczy inaczej, jalc

„tyllco w ten spos()b, e Wszebor b\ wanie tym
„seniorem rodu szlacheckiego polskiego l.ubowli-

„t()W-Ogniw()W, kt(')ry cndz()ziemslviego szlachcica

„Piotrka Duczylca, zwyczajem w owycli czasach

„w Polsce pospolicie praktylvo\\an\ ni. do swego,

„lierbu i ro(hi adoptowa".

„Tacienui przypuszczeniu nie staby na [)rze-

„szlcodzi*^ wyraz .,cog)Hitu.s^\ n^l.Y wedle sownilai

„du Canga w>raz „cognaio^ w wielcacli rednicli

„nietylIvo znaczy tyle co „co)f.saiigi(iiutas''\ ale ozna-

„cza tave to, co si zowie ..societ(ts^\ towarzystwo.

„Otó adoptacya jest co najnuiicj stowarzyszeniem

„bnmi, a zatem dla oznaczenia talciego stosunlvU

„wyraz cognatus zn[)enie poprawnie u\tym b\
„móg",

str. 222 wiersz 10 z g(')ry, [)o wyrazie „rycerstwa szla-

chty" dodaj „czyli pukownika".

„ 223 wiersz 3 z giuy, po wyrazie „dziedzicami",

dodaj „czyli |)atronami".
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str. 225 wiersz 10 z dou, dodii] not:
„^Y herbarzu szlachty ;alicyjskiej Jij^iiiMije

„szlachecka rodzuia Jaszczodów, która jako hei'l)ii

„uywa 3 trl) z ta^ o(huiaua, i pomidzy trby |>o

„trzy róe kadzie. Otó jeeli ten lierb jest rze-

„czywicie odmian lierbu Trby, tedy ze wzi^ldu,

„e o"ówii siedzib rodu Brzezin()W-Ti'b()W jest

„Podg'<)rze karpackie, ów Jaszczod ])yby zattMH

„ziemianinem maopolskim".

„ 226 wiersz 4 z g(»ry, dodaj „jei nie jego synem".

„ 227 wiersz 6 g<)ry, zamiast „Sd", czytaj „vSd II"'.

„ 227 wiersz 12 z dou, oi)uci ustp „Jeli jednak"

i t. d.

Jdrzej(')W l^owiem zwa si pierwotnie Brze-

nic i jav0 wie Brzenica jest jn w XII wielcu

w posiadaniu klasztoru Cystersów tame ufundo-

wanego. Zmiana nazwy Brzenica na Jdrzej(')w

nastpia zatem ju za rzdchy opatów klasztoru,

owym Jdrzejem przeto, ktiiry t zmian nazwy
spowodowa, by prawdopodobnie (hv opat dasz-
torn, który uzysl^al przywilej na zaoenie Jdrze-
jowa jalco miasta na prawie niemieckiem i l^y

prawdopodobnie plebejuszem cudzoziemcem, a nie

szlachcicem polsdm.

„ 233 wiersz 13 z góry, po w)'razaci „nasz Piotrev"

dodaj : „lub tego ojciec albo dziad".

„ 251 wiersz 2 od dou, dodaj: „a w szczególnoci

byljy gazi Swiebodzic(nv-Gryf()w".

„ 264 wiersz 15 od dou, i)o wyrazie „Jaksy", dodaj

„lul) którego z jego potonilv(')w".

„ 265 wiersz 12 od góry, dodaj not:
„Atoli przeciw przypuszczeniu, e Jaksa nie

„zostawi adnego potomstwa, przemawia silnie

„favt, e jest wiele rodzin szlacheccich polskici

„herbu Gryf, uywajcycli przymianlvu „Jaksa",

„a kt()ryto przymianec w tern oczywicie ma swoje
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„i-ikllo, i rodziny te od potomków Jaksy ])o-

„cliodz".

264 wiersz 20 z góry, po wy]-azie „kasztelana",

dodaj

:

„Najbardziej atoli |)ra\v(lop(Klobnem jest, i
„synem Jaksy by .Mikoaj III, znany palatyn ma-

„opolski, kt(')ry ju w XII wiel^u klasztorowi mie-

„cbowskieg'0 nada wie Jaksice. Jaksice to gnia-

„zdo rodowe starego Jaksy; jeli wic te Jaksice

„jn wnet po mierci Jaksy posiada palatyn Mi-

„lvoaj, to tego zjawiska wobec faktu, i pod()\vczas

„jeszcze nie handlowano dobrami ziemskiemi, w a-
„den inny sposób wyt('>maczy sobie nie mona,
„jak e ów palatyn ]\tikolaj by synem Jalcsy, lub

„jeli Jaksa zmar bezpotomnie, najbliszym jego

„krewnym".

273 wiersz 7 z góry, zamiast „Syn jego", czytaj

„Jeden z jego synów".

285 wiersz 3 z góry, ustp „Jan kanclerz" i t. d.

opuci, gdy ten Jan jest ju na str. 283 nwzgl-

niony,

286 wiersz 7 z góry dodaj : „Zreszt i sownik du

„Canga, jak powy w nocie do str. 217 wykazali-

„my, przytacza dowody, e w wiekaci rednicli

„uywano wyrazu cognatus take w tem znaczeniu,

„co consanguineus, czyli w znaczeniu pokrewie-

„stwa po mieczu",

286 wiersz 13 z dou. dodaj : „czyli wydzielonym,

„to jest wyposaonym.
287 wiersz 10 z dou, dodaj notk:

„Fakt, i album konfraternii klasztoru lubi-

„sl<:iego zalicza pomidzy swych czonlv«)W take

„on Gowora, dowodzi, e taki rycerz Gowor rze-

„czywicie istnia, cliocia o jego istnieniu inne

„róda historyczne nic nie wspominaj. Slvoro za
„nie jest sam zapisany do albumu konfraternii
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„klns/ioiMi liri)iski('i;-(), tylko j('i>,(> ona, toby wska-

„zywiio, e ju |>o(l('»\\c/,a.s |)ni\\(loi»o(lol)iiie iiio

„y. ,l('!4o oczywicie syiicni jest znany palatyn

„sandoniii-sUi Leszka Jiiaeii,o, zwany Gowoi"kieni

„Inb (}owor\'czeni".

str. 288 wiersz 14 z i^óry, po „i)o(l N." dodaj "381, b."

„ 299 wiersz 10 z i;'<)ry, zamiast „[)otonikieni", czytaj

„synem".

„ 300 wiersz IG z dou, zamiast „palaynat", czytaj

„palatynat".

„ 302 wiersz 8 z dou, zamiast „]i(nvidzy", czytaj

„pomidzy".

„ 397 \\'iersz 7 z ii:óry, dodaj

:

„Jeli wyraz cgnatus oznacza w naszej red-
„niowiecznej acinie vrewneg'o (po mieczu), to w ta-

„lvim razie ten Smy III Bodztowicz jako ^rew-

„niak Jana arcybiskupa gnienieskiego naleaby
„do rodu szlacheckiego Lisów".

„ 307 wiersz 13 z dou, dodaj:

„Gdy jednali palatyn Mil^olaj jest jeli nie

„synem, to w kadym razie najbliszym krewnym
„Jacsy, Jaksa za nalea do rodu Swiebodziców-

„Gryfów, przeto i biskupa Peli, jeli by rodzo-

„n}'m bratem JMilsioaja palatyna, do rodu Gryfów-

„Swiebodziców, a nie do rodu Lisów zaliczy na-

„ley".

„ 309 wdei"sz 12 z dou, po wyrazie „Zyzdl^a", do-

daj : „albo Zdzisaw a".

„ 311 wdersz 15 z dou, zamiast „Biezdrów-", czytaj

„Biezdrów III".

„ 313 wiersz ^3 z dou, dodaj: „Jestto czonel^ rodu

Rawicz()w".

„ 315 wiersz 2 z dou, zamiast „szlasl^i" czytaj

„szlski".

„ 319 wiersz 8 z dou, zamiast „JalvSo", czytaj „Ja-

kso U I".

Tom 11. . 30
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str. 319 wiersz 2 z don, zamiast „Jknie z Jeiiiieliui"

czytaj „Jakub IV z Jemielna".

„ 320 wiersz 2 z gx)ry, zamiast „Jan" czytaj „Jan

VI".

„ 320 wiersz 13 z góry zamiast „Janusz" czytaj „Ja-

nusz II".

„ 320 wiersz 17 z g<>ry zamiast „Jarach" czytaj „Ja-

rach II".

„ 320 wiersz 21 z góry zamiast „Jarost," czytaj „Ja-

rost II".

„ 320 wiersz 25 z g()ry zamiast „Miosaw", czytaj

„Miosaw II".

„ 331 wiersz 4 z g()ry, dodaj

:

„Bdzie to zapewne czone-c Starz(')w jiauc-

kicli".

„ 340 wiersz 3 góry, dodaj:

„Gdy imi ^oesaw, waciwe u nas tylco

„dynastyi piastowsl^iej, ]>rzez aden rikl szlacliecld

„polsl<:i wieców rednicli uywane nie jest, przeto

„owi Bolesawowie I—X, pod NN, 817- 826 przy-

„wiedzeni, nie nale do rycerstwa polslviego wie-

„ków rednicli, ale s l^sitami, a w szczególno-

„ci Piastów iczami".

„ 345 wiersz 19 z gór}', przed wyrazem „Dziwigor",

poó „389, b."

„ 347 wiersz 15 z dou, zamiast „GorI— IV", czytaj

„Gor I—V".
„ 365 wiersz 6 z góry, zamiast „Serekomla", czytaj

„Serokomla".

„ 383 wiersz 8 z dou, po „64" dodaj „382".

„ 387 wiersz 13 z dou ])o wie, poó „242".

„ 388 poniej wiersza 10 z dou dodaj

:

„Boej I, II, III, rycerze polscy z XII w: 340.

„Boejewo dwie w^sie tej nazw^y 340.

„Boejewice, wie 340".

„ 395 wdersz 5 z dou, \)o 4 dodaj :
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str. 38"2; n)(l()s(')\v iitiioiiotwMU-czy 382".

„ 400 \vi(M\sz 10 z i;<'»ry, wyraz „(Grotek)" opuci.

„ 400 wiersz 13 z J^óry, po — dodaj „(Grotek)".

Stannica Piast()w na denarkii Mie-

szkowym wyglda tak

:

-'L^^-
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